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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 

1.2.  

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 

1 º período 
 

Implementação:  
 O questionário foi aplicado aos 
alunos que estão no 1º ano do 
Curso Profissional pelo Diretor 
de Turma, em formato papel, 
perfazendo ao todo um total de 
23 alunos 
Avaliação: a aderência dos 
alunos foi positiva, tendo sido 
respondido por os 23 alunos.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a recolha de 
informação fosse realizada de 

Modelo de Questionários de 
Expetativas aos Alunos  

Setembro/Outubro 2019 ✓  
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outra forma, para facilitar o 
tratamento dos dados.  

Elaboração do relatório com o 
tratamento e análise das 
expetativas dos alunos, com 
definição de melhorias (se 
necessário) 

1 º período 
 

Implementação: análise 
estatística descritiva univariada 
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.  

Relatório dos resultados dos 
questionários de expetativas dos 
alunos 

Setembro/outubro de 2019 ✓  

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

1 º período 
 

Implementação: Na atividade 
de receção do início do ano 
letivo, foi feita uma sessão de 
esclarecimento aos alunos.  
Avaliação: a maioria dos alunos 
participou na atividade, sendo 
positiva a aderência, com 39 
alunos dos 61 convidados.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que desenvolva 
estratégias que permitem e 

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

Setembro/Outubro 2019 ✓  
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suscitem interesse nos alunos 
de aderirem a este tipo de 
divulgação. 

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

1 º período 
 

Implementação: Na atividade 
de receção do início do ano 
letivo, foi feita uma sessão de 
esclarecimento aos alunos, 
juntamente com os 
encarregados de educação. 
Avaliação: A atividade teve 
pouca aderência por parte do 
encarregado de educação, 
estando apenas presentes 2 dos 
61 convocados.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se desenvolva 
estratégias que permitam aos 
encarregados de educação 
participarem mais vezes, tais 
como momentos de convívio.  

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

 Setembro/Outubro 2019 ✓  

 

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 1 º período 
 

Implementação: levantamento 
das faltas pelos doentes e 

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

Mensalmente  
✓  
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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, 
antecipando sempre outros 
cenários.  
 

2º período 
 
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 a antecipação 
do levantamento de faltas seja 
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realizada sempre o mais rápido 
possível, para que se possa agir.  
 

3º período 
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 a antecipação 
do levantamento de faltas e 
atendendo à situação 
pandémica que se vive, seja 
feita num curto espaço de 
tempo, para que se possam 
despistar possíveis problemas.   
 

Definir em Conselho Pedagógico 
o nº mínimo de faltas para 
comunicação aos encarregados 
de educação [propor como 
limite: quando o aluno atinge 
1/3 das faltas (justificadas ou 
injustificadas) à disciplina (1 e 2º 
anos) ou ao módulo de cada 
disciplina (3.º ano)] 

Atividade a implementar 

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

No Conselho Pedagógico do 
mês de julho 

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

1º período 
 
Implementação: Os Diretores 
de Turma convocam os pais 
através de carta ou 
telefonicamente.  
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.  
 

2º período 
 

Implementação: Os Diretores 
de Turma convocam os pais 
através de carta ou 
telefonicamente.  
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 

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

Sempre que aplicável ✓  
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de educação o mais 
precocemente possível para 
que se haja em conformidade.  
 

3º período 
 
Implementação: Os Diretores 
de Turma convocam os pais 
telefonicamente devido ao 
E@D. 
Avaliação: sempre que 
necessário, dentro daquilo que 
é esperado dos procedimentos 
estipulados por lei.  
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, 
para se precaver possíveis 
situações de abandono.   
 

Elaboração do questionário de 
avaliação/satisfação da 
disciplina aos alunos 

1º período 
 
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 
 

Inicio do Ano Letivo ✓  
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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 

1º período 
 
Implementação: O questionário 
foi aplicado aos alunos que 
estão no 2º e 3º ano do Curso 
Profissional pelo Diretor de 
Turma, em formato papel.  
Avaliação: a aderência dos 
alunos foi positiva. Dos 10 
alunos inscritos no curso 
Técnico de Manutenção 
Industrial responderam 10 ao 
questionário. Dos 8 alunos do 
curso Técnico Comercial, 2 
alunos apesar de estarem 
inscritos não têm frequentado, 
sendo que responderam 6 
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. 
 

2º período 
 

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

 Por período letivo ✓ Relativamente ao 1º 
Período 

✓ Relativamente ao 2º 
Período 

✓ Relativamente ao 3º 
Período 
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Implementação: O questionário 
foi aplicado aos alunos que 
estão no 2º e 3º ano do Curso 
Profissional pelo Diretor de 
Turma, no Forms do Office 365.  
Avaliação: a aderência dos 
alunos foi positiva. Nem todos 
responderam devido à 
suspensão das atividades letivas 
pela Pandemia do Covid-19. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se continue a 
levantar dados desta forma 
para que seja mais rápida a 
recolha.  
 

3º período 
 
Implementação: O questionário 
foi aplicado aos alunos dos três 
anos da Oferta Formativa pelo 
Diretor de Turma, no Forms do 
Office 365.  
Avaliação: Todos contribuíram 
para o preenchimento. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se continue a 
levantar dados desta forma 
para que seja mais rápida a 
recolha, sensibilizando os 
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alunos para a importância da 
realização dos mesmos. 

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) 

1º período 
 
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 seja feita de forma digital 
para facilitar o seu tratamento.  
 

2º período 
 
A elaboração do relatório está 
dependente do término de 
alunos a responder, que não o 
fizeram pela indisponibilidade 
de meios digitais, tendo em 
conta a suspensão das 
atividades devido à Pandemia 
Covid-19. 
 

3º período 
 
Implementação: O relatório foi 
elaborado pela Equipa EQAVET. 
Avaliação: a elaboração do 
relatório correu bem. 

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

Por período letivo ✓ Relativamente ao 1º 
Período 
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Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que no próximo ano 
letivo, a recolha dos dados seja 
feita sempre de forma digital 
para facilitar o tratamento de 
dados.  
 

 

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 

Elaboração do questionário 
de satisfação 
curso/Escola 

Implementação: Foi 
implementado junto dos alunos 
a frequentar o Agrupamento de 
Escolas, nomeadamente os dos 
cursos profissionais.  
Avaliação: aderiram de forma 
positiva, manifestando-se 
disponíveis para a colaboração. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a recolha dos 
dados seja feita de forma digital 
para facilitar o seu tratamento.  

Questionário de Satisfação 
Curso/Escola 

Início do ano letivo - 

Aplicação do questionário de 
satisfação 
Curso/Escola 

Implementação: Foi 
implementado junto dos alunos 
a frequentar o Agrupamento de 
Escolas, nomeadamente os dos 
cursos profissionais.  

Questionários de Satisfação 
Curso/Escola respondidos pelos 
alunos 

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

- 
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Avaliação: aderiram de forma 
positiva, manifestando-se 
disponíveis para a colaboração. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a recolha dos 
dados seja feita de forma digital 
para facilitar o seu tratamento. 

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) 

Implementação: Foi 
implementado junto dos alunos 
a frequentar o Agrupamento de 
Escolas, nomeadamente os dos 
cursos profissionais.  
Avaliação: aderiram de forma 
positiva, manifestando-se 
disponíveis para a colaboração. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se faça uma 
leitura que permita melhorar as 
práticas e a satisfação perante 
os alunos do EQAVET.   

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 

1º período 
 
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. 

Atas de Reuniões de conselho de 
Turma  

Ao longo do ano letivo  
✓ Relativamente ao 1º 

período 
✓ Relativamente ao 2º 

período 
✓ Relativamente ao 3º 

período 
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Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que o gestor de 
carreiras 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.  
 

2º período 
 
Implementação: Foi dada a 
continuação do projeto dos 
gestores de carreira junto dos 
alunos, inclusive em atividades 
como a elaboração de CV, 
simulação de entrevistas, entre 
outros.  
Avaliação: decorreu dentro da 
normalidade, com investimento 
de ambos.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se antecipe 
mais as dificuldades do aluno, 
para que o gestor consiga 
orientá-lo ainda mais.  
 

3º período 
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Implementação: Foi dada a 
continuação do projeto dos 
gestores de carreira junto dos 
alunos, inclusive em atividades 
como a elaboração de CV, 
simulação de entrevistas, entre 
outros.  
Avaliação: decorreu dentro da 
normalidade, com investimento 
de ambos, dentro do possível 
devido à situação pandémica 
atual.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se antecipe 
mais as dificuldades do aluno, 
para que o gestor consiga 
orientá-lo ainda mais, desde o 
início do ano letivo.  

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

1º período 
 
Implementação: Foi realizada 
uma ação de formação por um 
dos elementos da equipa 
EQAVET.  
Avaliação: Esta atividade foi 
positiva para o formando 
porque permitiu obter 
conhecimentos na área.  
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, propôs ações 

Plano de formação 
Registo de Presenças 
Certificados 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 
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de formação no plano de ação 
para o pessoal não docente.  
 

2º período 
 

A atividade não foi executada, 
sendo que foi adiada para 
quando houver disponibilidade 
de formação, devido à 
Pandemia Covid-19. 
 

3º período 
 

A atividade não foi executada, 
sendo que foi adiada para 
quando houver disponibilidade 
de formação, devido à 
Pandemia Covid-19. 
 

 

 

 

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 
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Diversificação das metodologias 
de avaliação 

1º período 
 
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 
as suas aulas à diversidade de 
alunos e às suas especificidades.  
 

2º período 
 
Implementação: Cada docente 
tem adequado estratégias e 
metodologias que mais se 
adequem à disciplina, ao curso e 
aos alunos que estão a lecionar, 
tendo em conta avaliação dos 
alunos e à sua autorreflexão. 
No final do 2º período, devido à 
pandemia Covid-19, tiveram de 
se reinventar para tornar 
possível através de videoaulas a 
continuação das aprendizagens.  

Sumários 
Documentos de apoio 
Atas de Conselho de Turma 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

✓ Relativamente ao 2º 
período 
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Avaliação: Decorreu 
positivamente, tendo em conta 
o panorama.   
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, prevê que os 
docentes continuem a adaptar 
as suas aulas à diversidade de 
alunos e às suas 
especificidades, tendo em 
conta que o 3º período será 
realizado maioritariamente à 
distância.  
 

3º período 
 
Implementação: Cada docente 
tem adequado estratégias e 
metodologias que mais se 
adequem à disciplina, ao curso e 
aos alunos que estão a lecionar, 
tendo em conta avaliação dos 
alunos e à sua autorreflexão. 
Durante o 3º período, devido à 
pandemia Covid-19, tiveram de 
adequar os conteúdos para 
tornar possível através de 
videoaulas a continuação das 
aprendizagens e a formação.   
Avaliação: Tendo em 
consideração o E@D, a 
avaliação é positiva, havendo 
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um esforço colaborativo entre 
os alunos e professores.  
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, prevê que os 
docentes continuem a adaptar 
as suas aulas à diversidade de 
alunos e às suas 
especificidades, tendo em 
conta no próximo ano letivo 
deverá ter-se em conta os 
conteúdos que podem não 
estar bem consolidados.  

Acompanhamento individual 
dos alunos com módulos em 
atraso 

1º período 
 
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 haja uma 
continuidade da sensibilização 
dos alunos para a sua situação 
escolar.   
 

2º período 
 

Avaliação 
Registo de contactos 
Ata Conselho de Turma 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

✓ Relativamente ao 2º 
período 

✓ Relativamente ao 3º 
período 
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Implementação: Foi dada 
continuação ao processo de 
acompanhamento dos alunos.    
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 haja uma 
continuidade da sensibilização 
dos alunos para a sua situação 
escolar, com regime mais 
apertado tendo em conta a 
situação pela Pandemia do 
Covid-19. 
 

3º período 
 
Implementação: Foi dada 
continuação ao processo de 
acompanhamento dos alunos.    
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 haja uma 
continuidade da sensibilização 
dos alunos para a sua situação 
escolar, com regime mais 
apertado tendo em conta a 
situação pela Pandemia do 
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Covid-19. No próximo ano 
letivo, este acompanhamento 
individual terá ser ainda mais 
próximo, para colmatar as 
dificuldades já existentes que se 
agravaram e outros que 
surgiram.  

Workshop “Sucesso Escolar 
através de projetos” 

1º período 
 
Implementação: Esta atividade 
foi implementada através de 
um workshop dinamizado pelo 
Professor vencedor do Global 
Teacher Prize e dirigida a 
algumas turmas, mas 
principalmente aos cursos 
profissionais.  
Avaliação: A atividade correu 
dentro do esperado, com 
bastante adesão por parte dos 
alunos, dos 113 convidados 
participaram 89 alunos. No 
entanto, em relação aos 
Encarregados de Educação, 
apesar de terem sido 
convidados 6, nenhum 
compareceu. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
mencionado anteriormente, a 
equipa EQAVET, acha que a 
atividade correu bem e que 
houve uma aderência grande 
por parte dos alunos, o que 

Registo de Presenças 6 de novembro de 2019 ✓  



 
 

Página 23 de 51 
 

permitiu que abrissem 
horizontes a novas 
metodologias de trabalho. 
Considera-se a falta de 
encarregados de educação um 
ponto negativo e uma 
dificuldade que a equipa tem de 
suprir. Caso as infraestruturas 
fossem maiores, poderia haver 
mais participações por parte 
das turmas.  
 

Envolvimento dos alunos em 
projetos 

2º período 
 
Implementação: Os alunos do 
3º ano, do Curso Profissional de 
Restauração - Cozinha e 
Pastelaria participaram na 29.ª 
Feira do Fumeiro de Montalegre 
onde dinamizaram um espaço 
de show cooking. 
Avaliação: A atividade correu 
bem, sendo uma experiência 
única e modeladora de aspetos 
positivos da prática profissional. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
curso em questão, considera-se 
pertinente proporcionar mais 
atividades que permitam aos 
alunos demonstrar os seus 
conhecimentos práticos e 
valorizar-se enquanto futuros 
profissionais.  

Projeto 
Relatórios 
Certificados 

Ao longo do ano 

 
✓ Relativamente ao 2º 

período 
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3º período 
 
Não foi possível o envolvimento 
dos alunos em projetos, devido 
à pandemia Covid-19. 

Premiar os melhores alunos 

3º período 
 
Implementação: Foi proposto 
no 3º ano da Oferta Formativa, 
nas reuniões de Conselho de 
Turma. 
Avaliação: Devia ter havido 
mais propostas noutros 
Conselhos de Turma. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tendo em conta o 
curso em questão, considera-se 
pertinente proporcionar mais 
atividades que permitam aos 
alunos demonstrar os seus 
conhecimentos práticos e 
valorizar-se enquanto futuros 
profissionais. 

Reuniões de avaliação Atas 
reunião de junho/julho 
 

Final do ano letivo/curso ✓ Relativamente ao 3º 
período 

Elaboração do Questionário de 
Satisfação ao Pessoal Docente e 
Não Docente 

3º período 
 
Implementação: Foi realizado 
em formato de papel pela 
equipa EQAVET. 
Avaliação: a equipa participou 
de forma ativa na elaboração 
do questionário. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tentar que na 

Questionário de Satisfação ao 
Pessoal Docente e Não 
Docente 

Início do ano letivo ✓ Relativamente ao 3º 
período 
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próxima elaboração seja de 
forma digital. 

Aplicação do Questionário de 
Satisfação ao Pessoal Docente e 
Não Docente 

Implementação: Foi realizado 
em formato de papel pela 
equipa EQAVET. 
Avaliação: Pessoal não Docente 
participou de forma ativa. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Sensibilizar para a 
utilização ou aprendizagem dos 
meios digitais. 

Questionários de Satisfação 
ao Pessoal Docente e Não 
Docente 

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

✓ Relativamente ao 3º 
período 

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) 

Implementação: Recolha e 
tratamento de dados.  
Avaliação: Maior demora na 
recolha de dados. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Sensibilizar para a 
utilização ou aprendizagem dos 
meios digitais, de forma a 
facilitar a recolha e o 
tratamento dos dados.  

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

Início do 2º Período e final do 
ano letivo 

✓ Relativamente ao 3º 
período 

 

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 
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Histórico 2018/2019: Não foi planificada qualquer atividade que envolvesse, 
directamente, os encarregados de educação 
Periodicidade de monitorização: Por período 

Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

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

1º período 
 
Implementação: Em cada 
reunião onde ocorreu reuniões 
com os Encarregados Educação 
utilizou-se o registo de 
presenças. Das reuniões 
realizadas, os encarregados de 
educação compareceram 
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’s. 
 

2º período 
 

Não houve reuniões 
intercalares neste período bem 
como reuniões de entrega de 
avaliações, devido à Pandemia 
Covid-19. 
 

3º período 
 

Registo de Presenças Ao longo do ano letivo ✓ Relativamente ao 1º 
período 
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Não houve reuniões 
intercalares neste período bem 
como reuniões de entrega de 
avaliações, devido à Pandemia 
Covid-19. 
 

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

Atividade não implementada. 
Proposta para o Ano Letivo 

2020/2021 

Convite 
E-mails 
Cartas 
PAA 
Relatório da atividade  

Ao longo do ano letivo - 

Elaboração do questionário de 
satisfação aos encarregados de 
educação 

Implementação: Foi realizado 
em formato digital. 
Avaliação: Fácil elaboração, 
devido aos recursos digitais. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tentar que seja mais 
objetivo e dirigido.  

Questionário de Satisfação 
aos Encarregados de 
Educação 

Início do ano letivo ✓ Relativamente ao 3º 
período 

Aplicação do questionário de 
satisfação aos encarregados de 
educação 

Implementação: Foi realizado 
em formato digital. 
Avaliação: Fácil aplicação, 
devido aos recursos digitais, 
mas com pouca adesão. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tentar que mais 
Encarregados de Educação 
respondam, devido ao número 
reduzido de respostas e à 
forma de aplicação. 

Questionários de Satisfação 
aos Encarregados de 
Educação 

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

✓ Relativamente ao 3º 
período 

Relatório do tratamento e 
análise do questionário de 
satisfação aos encarregados de 
educação, com propostas de 

Implementação: Foi realizado 
após a recolha de dados.  
Avaliação: Poderá não ter 
respostas significativas devido 
ao facto de não haver 

Resultados dos Questionários 
de Satisfação aos 
Encarregados de Educação 
 

Início do 2º Período e Final do 
Ano Letivo 

✓ Relativamente ao 3º 
período 
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melhoria (para executar em 
tempo útil, se necessário) 

aderência por parte dos 
Encarregados de Educação. 
Revisão – Plano/Proposta de 
Melhoria: Tentar que mais 
Encarregados de Educação 
respondam, devido ao número 
reduzido de respostas e à 
forma de aplicação, esta 
influenciou os resultados. 

Atas da Reunião janeiro e 
junho 

 

 

1.3. 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 

Não foi possível devido à 
situação de pandemia do 

Covid-19. 

Convites 
Ata de conselho de turma 

Ao longo do ano - 

Visitas de ex alunos Não foi possível devido à 
situação de pandemia do 

Covid-19. 

Sumários 
Serviço de mensagem, correio 
eletrónico, cartas 

- - 

Convite para a participação nas 
atividades 

1º período 
 

Convites 
Registo fotográfico 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
Período 



 
 

Página 29 de 51 
 

Implementação: Foram 
enviados convites ao público-
alvo que estivesse diretamente 
relacionado com as atividades, 
sobretudo via email  
Avaliação: a participação nas 
atividades vai acontecendo de 
forma gradual, ainda que fique 
àquem dasn expetativas 
criadas.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que seja benéfico 
alargar a forma de 
divulgação/convite. 
 

2º período 
 
Implementação: Foram 
enviados convites ao público-
alvo que estivesse diretamente 
relacionado com as atividades, 
sobretudo via email e através da 
página do agrupamento. 
Avaliação: a participação nas 
atividades vai acontecendo de 
forma gradual, ainda que fique 
aquém das expetativas criadas.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que seja benéfico 

E-mail 
Carta 

✓ Relativamente ao 2º 
Período 

✓ Relativamente ao 3º 
Período 
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alargar a forma de 
divulgação/convite. 
 

3º período 
 
Implementação: Foram 
enviados convites para os 
membros do júri de avaliação da 
PAP. 
Avaliação: Foram positivos os 
contributos prestados aos 
alunos, permitindo um 
crescimento pessoal e 
profissional dos mesmos.    
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que seja benéfico 
alargar a forma de 
divulgação/convite ao longo do 
próximo ano letivo.  
 
 

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 

1º período 
 
Implementação: Foi realizada 
uma sessão de esclarecimento 
no dia 29 de outubro de 2019, 
pelas 18h, onde foram 
convidados por email cerca de 
25 stakeholders externos. 
Avaliação: A atividade não 
correu dentro de esperado, pela 
fraca adesão dos staleholders 

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

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
Período 
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externos à sessão de 
esclarecimento, sendo que dos 
25 convidados, só participaram 
2.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que a mudança do 
horário da sessão seja um ponto 
importante, uma vez o horário 
aplicado foi pós-laboral, assim 
como a forma que se utilizou 
para convidar os stakeholders 
externos. 
 

2º período 
 

A atividade não foi executada, 
sendo que foi adiada para 
quando houver disponibilidade, 
devido à Pandemia Covid-19. 
 

3º período 
 

A atividade não foi executada, 
sendo que foi adiada para 
quando houver disponibilidade, 
devido à Pandemia Covid-19. 
 
 

Elaboração do Questionário de 
Satisfação aos Stakeholders 
Externos 

3º período 
 
Implementação: Foram 
realizados pela equipa EQAVET. 

Questionário de Satisfação 
aos Stakeholders Externos 

Início do ano letivo ✓ Relativamente ao 3º 
Período 
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Avaliação: Positiva.    
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se possa pensar 
em outras formas de abordar os 
stakeholders na avaliação. 

Aplicação do Questionário de 
Satisfação aos Stakeholders 
Externos 

3º período 
 
Implementação: Foram 
enviados por email pela equipa 
EQAVET. 
Avaliação: Negativa, não 
obtivemos resposta de nenhum 
stakeholder.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se insista na 
resposta destes questionários 
por se considerar importante a 
opinião dos envolvidos. 

Questionários de Satisfação 
respondidos pelos 
Stakeholders Externos 

Duas vezes durante o ano 
letivo 

✓ Relativamente ao 3º 
Período 

 

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

3º período 
 
Não foi possível a realização do 
relatório porque não 
obtivemos respostas ao 
questionário.  

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

No mês seguinte à aplicação 
dos questionários 

✓ Relativamente ao 3º 
Período 

 

 

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 
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Atividade Avaliação e Revisão Evidências recolhidas Calendarização Executada 

Revisão dos protocolos 
existentes com introdução dos 
princípios EQAVET 

1º período 
 
Implementação: Foi realizado 
nas reuniões de avaliação do 1º 
período. 
Avaliação: Houve consenso 
entre os docentes na revisão 
dos protocolos.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se envolva mais 
os parceiros com quem já se 
tem protocolos e estabelecer 
novas parcerias.  
 

2º período 
 

Implementação: Foram 
estabelecidos novos protocolos. 
Avaliação: Houve consenso 
entre os docentes na revisão 
dos protocolos.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se envolva mais 
os parceiros com quem já se 
tem protocolos, estabelecer 
novas parcerias. Fomentar a 
proximidade.  
 

3º período 

Protocolos Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período; 

✓ Relativamente ao 2º 
período 

✓ Relativamente ao 3º 
período 
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Implementação: Foi dada a 
continuidade do processo 
desenvolvido nos dois períodos 
anteriores.  
Avaliação: Atendendo a toda a 
contingência vivida, a avaliação 
é positiva.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se envolva mais 
os parceiros com quem já se 
tem protocolos, estabelecer 
novas parcerias. Fomentar a 
proximidade.  

Realizar protocolos com 
associações comerciais e 
industriais 

Atividade a implementar no ano 
letivo 2020/2021. 

Protocolos 
 

Ao longo do ano - 

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 

 

Objetivo específico N.3 – Potenciar a empregabilidade dos 
diplomados 

Meta a atingir: Manter ou aumentar em 0,1% a empregabilidade dos diplomados  
Histórico 2014-2017: 86,67 % empregabilidade dos diplomados  
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Nota: Consideramos empregabilidade o somatório dos diplomados 
empregados por conta de outrem, por conta própria, a frequentar 
estágios profissionais e em prosseguimento de estudos) 

 

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 

2º Período 
 
Implementação: Os alunos 
realizaram CV em Português e 
em Inglês, cartas de 
apresentação e simulação de 
entrevistas a emprego (com o 
gestor de carreira, coadjuvado 
pelo Diretor de Turma e outros 
professores) 
Avaliação: Decorreu de forma 
positiva.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
acha que deverá sempre 
reforçar os alunos que 
participam na atividade, 
lembrando-lhes da pertinência 
da mesma.  

Sumários Último Ano do Curso ✓ Relativamente ao 2º 
período 

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

1º Período 
 
Implementação: Certificados 
entregue aos alunos que 
participaram em ações. 
Avaliação: Decorreu de forma 
normal, após o término da 
atividade.   

Certificados Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

✓ Relativamente ao 2º 
período. 
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Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
acha que deverá sempre 
reforçar os alunos que 
participam na atividade, 
aumentando dessa forma o seu 
comportamento. 
 

2º Período 
 
Implementação: Certificados 
entregue aos alunos que 
participaram em ações como a 
Feira do Fumeiro. 
Avaliação: Decorreu de forma 
normal, após o término da 
atividade.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
acha que deverá sempre 
reforçar os alunos que 
participam na atividade, 
aumentando dessa forma o seu 
comportamento. 
 

3º Período 
 
Não houve atividades exteriores 
devido ao contexto provocado 
pela Pandemia Covid-19, pelo 
que não se realizaram mais 
processos de certificação por 
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representação em atividades 
internas ou externas.  

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

Não houve Formação em 
Contexto de Trabalho devido à 
Pandemia Covid-19, pelo que 
não foi possível no final da FCT 
solicitar às entidades 
recomendadas.  

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 

1º Período 
 
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. 
 

2º Período 
 

Implementação: Foi pedido aos 
parceiros as oportunidades de 
emprego para posterior 
divulgação. 

E-mails 
Ofertas de emprego 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

✓ Relativamente ao 2º 
período 
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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. 
 

3º Período 
 

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 no próximo ano 
a bolsa de emprego seja 
atualizada de forma mais 
frequente. 
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Participação ou 
desenvolvimento de uma 
atividade destinada ao 
empreendedorismo e/ou feira 
de emprego/profissões e/ou 
mostra educativa de instituições 
de ensino superior 

A atividade não irá ser 
implementada devido à 
Pandemia do Covid-19, sendo 
que as instituições convidadas 
irão disponibilizar material de 
divulgação junto dos alunos, de 
forma digital. Algumas 
instituições também se 
disponibilizaram para realizar 
videoconferências.  

PAA  3.º período - 

 

 

1.4.  Indicador 6a Taxa de Diplomados a Exercer Profissões Relacionadas com o Curso/Área de Ensino e Formação 

 

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 

2º Período 
 
Implementação: Os alunos 
realizaram CV em Português e 
em Inglês, cartas de 
apresentação e simulação de 
entrevistas a emprego (com o 
gestor de carreira, coadjuvado 
pelo Diretor de Turma e outros 
professores) 
Avaliação: Decorreu de forma 
positiva.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 

Sumários Último Ano do Curso ✓ Relativamente ao 2º 
período 



 
 

Página 40 de 51 
 

atividade, a equipa EQAVET, 
acha que deverá sempre 
reforçar os alunos que 
participam na atividade, 
lembrando-lhes da pertinência 
da mesma. 

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) 

1º Período 
 
Implementação: Certificados 
entregue aos alunos que 
participaram em ações. 
Avaliação: Decorreu de forma 
normal, após o término da 
atividade.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
acha que deverá sempre 
reforçar os alunos que 
participam na atividade, 
aumentando dessa forma o seu 
comportamento. 
 

2º Período 
 
Implementação: Certificados 
entregue aos alunos que 
participaram em ações como a 
Feira do Fumeiro. 
Avaliação: Decorreu de forma 
normal, após o término da 
atividade.   
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 

Certificados Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

✓ Relativamente ao 2º 
período 
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atividade, a equipa EQAVET, 
acha que deverá sempre 
reforçar os alunos que 
participam na atividade, 
aumentando dessa forma o seu 
comportamento. 
 

3º Período 
 
Não houve atividades exteriores 
devido ao contexto provocado 
pela Pandemia Covid-19, pelo 
que não se realizaram mais 
processos de certificação por 
representação em atividades 
internas ou externas. 

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

Não houve Formação em 
Contexto de Trabalho devido à 
Pandemia Covid-19, pelo que 
não foi possível no final da FCT 
solicitar às entidades 
recomendadas. 

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

No final da concretização da 
FCT 

- 

 

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 

Implementação: Com vista à 
melhoria da prestação do 
serviço educativo, o 
Agrupamento tem estabelecido 
diversas parcerias e protocolos. 

Protocolos Ao longo do ano - 
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Avaliação: Até ao momento 
existem 9 protocolos 
estabelecidos. 
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que deverão 
apresentar a equipa a mais 
parceiros, divulgar mais os 
cursos que se tem como oferta 
no agrupamento com o objetivo 
de criar mais protocolos mais 
abrangentes e além concelho. 

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

2º período 
 
Implementação: Através por 
exemplo da participação em 
Feiras, como a Feira do 
Fumeiro, onde há divulgação do 
trabalho realizado pela escola e 
dos trabalhos realizados pelos 
parceiros. 
Avaliação: Correu de forma 
positiva, sendo que por ser num 
espaço mais abrangente 
consegui chegar a mais pessoas.  
Revisão – Proposta de 
Melhoria: Para melhoria desta 
atividade, a equipa EQAVET, 
recomenda que se possa 
participar em mais feiras que 
possam dar visbilidade aos 
alunos, à oferta e 

Serviço de mensagem, correio 
eletrónico, cartas 

 

Ao longo do ano 

 
✓ Relativamente ao 2º 

período 
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consequentemente ao 
agrupamento de escolas.  
 

3º período 
 
Devido à Pandemia Covid-19, as 
atividades realizadas pelos 
alunos do Ensino Profissional 
ficaram suspensas, uma vez que 
modalidade era o E@D. 

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

1º Período 
 
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. 
 

2º Período 
 

Implementação: Foi pedido aos 
parceiros as oportunidades de 

E-mails 
Ofertas de emprego 
 
 

 

Ao longo do ano ✓ Relativamente ao 1º 
período 

✓ Relativamente ao 2º 
período 

✓ Relativamente ao 3º 
período 
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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. 
 

3º Período 
 

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 no próximo ano 
a bolsa de emprego seja 
atualizada de forma mais 
frequente. 
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Participação ou 
desenvolvimento de uma 
atividade destinada ao 
empreendedorismo e/ou feira 
de emprego/profissões na área 
de formação 

A atividade não irá ser 
implementada devido à 
Pandemia do Covid-19, sendo 
que as instituições convidadas 
irão disponibilizar material de 
divulgação junto dos alunos, de 
forma digital. Algumas 
instituições também se 
disponibilizaram para realizar 
videoconferências. 

Boletim de Ofertas de 
Emprego 

Mensalmente - 

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

1ºPeríodo 
 
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 que é necessário 
uma divulgação mais ativa, 
quiçá mensal das ofertas de 
emprego. 

Boletim de Ofertas de 
Emprego 

 

Mensalmente ✓  
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1.5. 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 

1º Período 
 
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 no 
ano letivo 2020/2021 

Email 
Registo de tentativas de contacto 
por telefone Sempre que aplicável 

- 

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

Atividade a implementar no 
ano letivo 2020/2021 

Brochura EQAVET 
Questionários de Satisfação às 
Entidades Empregadoras 
preenchidos 

Sempre que aplicável 

- 
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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 no 
ano letivo 2020/2021 

Sumários Ao longo do ano em todas as 
turmas 

- 

 

 

2. Monitorização de metas/indicadores – Avaliação e Revisão 

 

Módulos em atraso: o número de alunos com módulos em atraso e o número de módulos em atraso por aluno, por curso, num total de x alunos. 
 

 Os dados que se seguem dizem respeito aos Cursos Profissionais, sendo que no 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Equipamentos 

Informáticos/Restauração-Bar existem 23 alunos, no 2º ano do Curso Profissional de Técnico Manutenção Industrial/Comércio existem 20 alunos e no 3º ano 

do Curso Profissional de Restauração/Turismo existem 20 alunos, perfazendo um total de 63 alunos.  

 

Turma do 1º ano do Curso Profissional (22 alunos): 

• CP TGEI: 95 módulos em atraso 
→ 4 alunos têm módulos em atraso, sendo que: 

o 1 aluno tem 24 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 19 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 15 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 37 módulos em atraso; 

 

• CP RB: 63 módulos em atraso 
→ 5 alunos têm módulo em atraso, sendo que:  
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o 1 aluno tem 19 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 16 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 2 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 18 módulo em atraso; 
o 1 aluno tem 8 módulos em atraso.* 

 

 
*O aluno só ingressou na turma no 2º período, pelo que tem módulos em atraso.  

 

Turma do 2º ano do Curso Profissional (20 alunos): 

• CP Técnico de Manutenção Industrial:  178 módulos em atraso 
→ 6 alunos têm módulos em atraso, sendo que: 

o 1 aluno tem 49 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 30 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 4 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 20 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 68 módulos em atraso; 

• CP Técnico de Comércio: 7 módulos em atraso 
→ 1 aluno tem 7 módulos em atraso. 

 

Turma do 3º ano do Curso Profissional (20 alunos): 

• CP Técnico de Restauração Cozinha/Pastelaria: 47 módulos em atraso 
→ 2 alunos têm módulos em atraso, sendo que: 

o 1 aluno tem 4 módulos em atraso; 
o 1 aluno tem 43 módulos em atraso e 300 horas de FCT; 

• CP Técnico de Turismo: não tem módulos em atraso. 
 

 

Nº de alunos que: 
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 10º ano (1º ano) 11º (2º ano) 12º (3º ano) 

RB TGEI MI TC PTR TUR 

Desistiram - 1 - 1 - - 

Anulou a Matrícula - - 1 - - - 

Foi transferido - - 2 - - - 

Mudou de Curso - 1 - - - - 

 

 

 

 

Absentismo: 

Turma do 1º ano do Curso Profissional: 
→ 4 alunos em situação de absentismo, em 22 alunos, sendo que: 

o 3 alunos são do Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; 
o 1 aluno é do Técnico de Restauração e Bar. 

 

Turma do 2º ano do Curso Profissional: 
→ 5 alunos em situação de absentismo, em 20 alunos, sendo que: 

o 1 aluno de Técnico de Comércio; 
o 4 alunos de Técnico de Manutenção Industrial. 

 

Turma do 3º ano do Curso Profissional: 
→ 3 alunos em situação de absentismo, em 20 alunos, sendo que: 

o 1 aluno de Restauração; 
o 2 alunos de Técnico de Turismo. 

 

  Medidas: No âmbito desta temática foi desenvolvido o papel de professor tutor para acompanhar o aluno. 
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Presenças de Encarregados de Educação: 

 Devido à não realização de reuniões intercalares e à não realização das reuniões de avaliação devido à Pandemia Covid-19, não se registam presenças 

de Encarregados de Educação.  

 

Protocolos 

A Equipa EQAVET irá procurar no próximo ano letivo 2020/2021 efetuar protocolos com o objetivo de promover uma maior proximidade da Oferta Formativa 

com a comunidade e as suas empresas, procurando dar a conhecer o trabalho desenvolvido no Agrupamento e ao mesmo tempo, absorver novas práticas e 

privilegiar conhecimentos do mercado de trabalho.  

 

 

Principais conclusões dos questionários de satisfação aplicados 

O questionário foi aplicado aos alunos do 1º, 2 e 3º ano do Curso Profissional, na sua maioria através do Forms do Office 365 e em formato de papel. De uma 

forma geral, os alunos estão satisfeitos com os cursos que frequentam, pois contribuem para a sua formação de conhecimentos de cultura geral, 

prosseguimento de estudos e bons conhecimentos teóricos. Apontam como ponto menos positivo a carga horária, o reduzido número de aulas práticas bem 

como as condições das mesmas. Após o término dos cursos, na sua maioria, os alunos pretendem ingressar no mercado de trabalho na área em que se estão 

a formar e/ou prosseguir os estudos via ensino superior.  

 

3. Conclusões 

 
Apesar das dificuldades que se avizinham em contexto escolar, à vulnerabilidade e volatilidade do contexto e ao facto de se trabalhar essencialmente com pessoas, a Equipa 

EQAVET tem adotado mecanismos que permitam, dentro das limitações, suprir as dificuldades encontradas. De uma forma geral, a maioria das atividades previstas no plano 

de ação para o 1º período foram conseguidas, havendo aspetos que só serão possíveis de melhorar por se tratar de um processo de aprendizagem contínua e de superação. 

 

Plano de Melhoria: 

Indicador Objetivo Específico Nº Fraquezas Identificadas Revisão - Proposta de Ação de Melhoria 

Indicador 4a Taxa de Conclusão dos Cursos 
N.3 Quantificar e aumentar a 
satisfação dos alunos 

Formação do pessoal 
Não Docente 

Criar um plano de formação que contemple 
o pessoal não docente. 
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N.5 Melhorar o envolvimento e 
participação dos Encarregados de 
Educação nas atividades e gestão 
da oferta formativa 

Pouco participação dos 
Encarregados de 
Educação 

Apesar de haver participação em mínima de 
EE’s, terá que se criar atividade convívio ou 
que vão ao encontro das necessidades dos 
EE’s dos alunos, para que se sintam capazes 
de vir às atividades e participar nas mesmas. 
Promover atividades que permitam os EE’s 
apresentar algo ou trazer algo de diferente à 
escola para apresentar aos alunos.   

Indicador 5a Taxa de Colocação no Mercado de 
Trabalho 

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

 Fraca adesão dos 
stakeholders externos 
nas atividades para as 
quais são convidados. 

 Melhorar a forma de divulgação junto das 
entidades, utilizando uma via mais próxima 
como telefonema para reforçar eventuais 
convites por emails. 

 

O presente Plano de Melhoria mantém-se pelo facto de não ter sido cumprido na sua totalidade devido à Pandemia por Covid-19. 

 

A EQUIPA EQAVET 

Montalegre, 30 de julho de 2020 


