
                                  
     

      
 1/60  

 

Data de realização: 10/07/2020  

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches  
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria  252 640 499  
URL: www.aedas.edu.pt |  

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO 
 

EQAVET 

 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches 
 

 

ELABORADO PELA EQUIPA EQAVET 

Vila do Conde, 10 julho 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
     

      
 2/60  

 

Data de realização: 10/07/2020  

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches  
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria  252 640 499  
URL: www.aedas.edu.pt |  

 

Índice 
Introdução .................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 

1. Avaliação e Revisão das Atividades e das Metas/Indicadores do Plano de Ação .................................................................................................................................................. 4 

1.1 INDICADOR 4a – TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS ..................................................................................................................................................................................... 4 

1.2 INDICADOR 5a) TAXA DE COLOCAÇÃO DOS DIPLOMADOS ........................................................................................................................................................................... 28 

1.3 INDICADOR 6a) TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE ENSINO E FORMAÇÃO (AEF) ................................................. 36 

1.4 INDICADOR 6b3) GRAU DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES .................................................................................................................................................................... 43 

2. Monitorização global dos objetivos específicos do Plano de Ação – Avaliação e Revisão .................................................................................................................................. 46 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 2º Período do ano letivo 2019/2020 .................................................................................................................. 46 

3. Conclusões ........................................................................................................................................................................................................................................................... 47 

3.1. Plano de Melhoria ......................................................................................................................................................................................................................................... 48 

 

 

 
 
 
 



                                  
     

      
 3/60  

 

Data de realização: 10/07/2020  

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches  
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria  252 640 499  
URL: www.aedas.edu.pt |  

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 e das Metas/Indicadores do Plano de Ação  

 

LEGENDA 

 

   

 

 Atividade executada           Atividade em execução          IIAtividade recalendarizada 

                     --- Atividade a realizar conforme previsto 

 
 
 
 

            Avaliação parcial da atividade no 1ºP 
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1.1 INDICADOR 4a –  TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

Objetivo Específico 1: Reduzir o Abandono Escolar (Desistências) 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Metas a atingir: Reduzir para 18% o abandono escolar  
 
Histórico 2014-17: 22,22% de Desistências conforme 
Anexo 2, via INOVAR. Periodicidade de monitorização: 
Por ano letivo (conforme pauta de curso) 
 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 

1. 
Entrevista 
vocacional ou 
avaliação 
diagnóstica 
de partida 
para 
orientação do 
percurso 
formativo. 

Implementação - Para a realização desta atividade, as Psicólogas do SPO, a partir das fichas de pré-inscrição 
existentes nos Serviços Administrativos, organizaram uma lista de formandos e respetivos contactos, por curso 
pretendido em 1ª opção. Os alunos foram contactados pela Assistente Operacional do PBX, marcando o dia e a hora 
da entrevista vocacional. As entrevistas foram realizadas pelos Diretores de Curso em articulação com o SPO nos dias 
26 e 27 junho de 2019. A partir dos resultados das entrevistas, os alunos foram seriados e foi afixada uma lista 
ordenada, por curso, que permitiu a constituição das turmas (depois de aplicadas as prioridades constantes da lei).  
Avaliação – As entrevistas decorreram dentro do tempo previsto e constituíram um elemento valioso para a correta 
orientação vocacional diminuindo o risco de frustração inicial com o percurso formativo e de desistência prematura.  
Revisão/Melhoria – Para melhoria desta atividade, a equipa EQAVET, propõe a revisão do guião da entrevista, com o 
objetivo de melhor adequar a oferta formativa aos candidatos. 

Guião da entrevista; 
Calendarização das 
entrevistas; 
Lista dos alunos a 
entrevistar; 
Lista seriada do SPO, 
por curso. 

Junho/2019 
 
 
 
 
 

Junho/2020 
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2. 
Divulgação 
EQAVET aos 
formandos e 
análise dos 
resultados 
intermédios 
(conclusão de 
módulos, 
assiduidade e 
FCT) 

1ºPERÍODO 

Implementação - Foi feita a divulgação EQAVET aos formandos, pelo DT/DC, na reunião de receção. Em contexto de 

sala de aula, o DT/DC divulgou e analisou os dados intermédios da prossecução do plano de ação concretizando o 

propósito de envolver e comprometer os formandos com os objetivos do Operador EFP. 

Avaliação – A atividade foi implementada conforme a calendarização. As sessões decorreram com normalidade. 

Revisão/Proposta de Melhoria – Para melhoria desta atividade, a equipa EQAVET recomenda que, na última aula do 

período, o DT/DC analise os resultados intermédios com os alunos, registando nos sumários do programa INOVAR 

essa atividade (conclusão de módulos, assiduidade e FCT). 
 

2ºPERÍODO 

Implementação: Todos os Diretores de Curso elaboraram o Relatório Intermédio de Acompanhamento, 

Coordenação e de Avaliação dos respetivos cursos profissionais, no qual se regista uma análise/balanço da avaliação 

das atividades desenvolvidas, da conclusão de módulos, da assiduidade, a identificação dos módulos em atraso, a 

avaliação final da FCT concluída em 17 de fevereiro (12.ºano) e a avaliação intermédia da FCT, realizada até 13 de 

março, pelos formandos do 11.ºano.  

Avaliação:. A Equipa EQAVET considera que a atividade decorreu conforme a calendarização, à exceção do período 

previsto para a FCT do 11.ºano (até à última semana de abril), o qual foi interrompido, devido inicialmente à 

suspensão das atividades letivas e não letivas e, posteriormente, ao confinamento social, imposto pelo estado de 

emergência nacional. 

Revisão/Proposta de Melhoria: Os formandos do 11º ano realizarão um trabalho pedagógico, sob forma de um 

Relatório sobre as aprendizagens realizadas durante o período de FCT, de modo a permitir-lhes a conclusão do 

respetivo módulo. 
 

3ºPERÍODO 

Implementação: Todos os Diretores de Curso elaboraram o Relatório Final de Direção de Curso, no qual se regista 

uma análise/balanço da avaliação das atividades desenvolvidas, da conclusão de módulos, da assiduidade, a 

identificação dos módulos em atraso, a avaliação final da FCT concluída em 17 de fevereiro (12.ºano) e a avaliação 

intermédia da FCT, realizada até 13 de março, pelos formandos do 11.ºano. A realização da FCT do 10.ºano foi 

adiada para o próximo ano letivo. 

Avaliação: A Equipa EQAVET considera que a atividade decorreu conforme a calendarização, à exceção do período 

previsto para a FCT do 11.ºano (até à última semana de abril), o qual foi interrompido, devido à suspensão das 

atividades letivas e não letivas e, posteriormente, ao confinamento social, imposto pelo estado de emergência. 

Revisão/Proposta de Melhoria: Os formandos do 11º ano realizaram um trabalho pedagógico, sob forma de um 

Relatório sobre as aprendizagens realizadas durante o período de FCT, tendo sido possível a conclusão do módulo. 

Atas dos Conselhos 
de Turma 
 
Guião de Reuniões 
de Conselho de 
turma 
 
Flyers EQAVET 
(Modelo EQAVET 
0015) 
 
Brochura de Plano de 
Ação (Modelo 
EQAVET 0018) 
 
Sumários do 
programa INOVAR 
 Pauta de avaliação 
(Modelo INOVAR 
P014b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/Set/2019 
 
 
 
Final de cada 
período 
 
 
 
 

1ºP
 

 

  
           

2ºP
 

 
 

 
 
 
 
 

 

3ºP
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3. 
Flexibilidade e 
Permeabilida
de Curricular 
(1º ano do 
curso) 

1ºPERÍODO 

Implementação – Para a realização desta atividade, foram consideradas os requerimentos dos alunos a quem foi 

deferido o pedido de mudança de turma/curso, ao longo do 1.º período. A “Orientação em Exercício” (possibilidade 

de mudar de turma/curso/percurso, no caso do ensino regular para o profissional, mesmo depois de iniciadas as 

aulas) permitiu adequar a oferta ao perfil do aluno, aumentando as possibilidades de conclusão de formação e, 

consequentemente, diminuindo o risco de abandono ao longo da formação. 

Avaliação – A avaliação da atividade incidirá sobre a percentagem de conclusão de módulos dos alunos que 

mudaram de turma/curso, a verificar no final do ano letivo. Neste momento, em termos de monitorização da 

atividade, verifica-se que, dos 7 alunos que mudaram de turma/curso, dois alunos não registam módulos em atraso 

(Proc. 21704 e Proc. 21685). Um aluno regista, num total de cinco módulos avaliados, três módulos em atraso 

(Proc.21755). Observa-se um aluno com um módulo em atraso, num total de sete avaliados (Proc. 21773). Um aluno 

apresenta um módulo em atraso, num total de oito avaliados (Proc.18142). Dois alunos (Proc. 19614 e Proc. 21677) 

mudaram de turma/curso já no final do 1.º período, pelo que os módulos em atraso se devem ao facto de a 

avaliação dos mesmos já se ter realizado. 

Revisão/Proposta de Melhoria – Tendo em conta os bons resultados alcançados pelos alunos, a equipa EQAVET 

considera que a atividade poderá a vir a ser implementada sempre que se justifique.  
 

2ºPERÍODO 

Implementação: A atividade continuou a ser monitorizada no 2ºPeríodo. 

Avaliação: Neste momento, em termos de monitorização da atividade, verifica-se que, dos 7 alunos que mudaram 

de turma/curso, dois alunos não registam módulos em atraso (Proc. 21704 e Proc. 21677). Três alunos registam, um 

módulo em atraso (Proc. 21685, 18142, 21704). Observa-se um aluno com dois módulos em atraso (Proc. 21755) e 

um aluno apresenta 13 módulos em atraso (Proc. 19614). 

Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em conta os bons resultados alcançados pela quase totalidade dos alunos, a 

equipa EQAVET considera que a atividade poderá a vir a ser implementada sempre que se justifique. 
 

3ºPERÍODO 

Implementação: A atividade continuou a ser monitorizada no 3ºPeríodo. 

Avaliação: Neste momento, em termos de monitorização da atividade, verifica-se que, dos 7 alunos que mudaram 

de turma/curso, quatro alunos não registam módulos em atraso (Proc. 21704, 21685, 18142 e Proc. 21677). Um 

aluno regista três módulos em atraso (Proc.21773). Observa-se um aluno com um módulo em atraso (Proc. 21755) e 

um aluno apresenta 10 módulos em atraso (Proc. 19614). 

Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em conta os bons resultados alcançados, a equipa EQAVET considera que a 

atividade deverá continuar a ser implementada sempre que se justifique. 

Lista dos alunos que 
mudaram de 
turma/curso. 
(Relação de Turma 
Modelos  INOVAR  
S07 e P004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro.2019 a 
Dezembro.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorização 
por período e 
avaliação no final 
do ano letivo. 

 

 

 

1ºP

 
 

 

2ºP

 

 

3ºP
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4. 
Diversificação 
da oferta 
formativa 

1ºPERÍODO 
Implementação - No ano letivo 2019/2020, o AEDAS iniciou 6 Cursos Profissionais de diferentes áreas, abrangendo 
os interesses manifestados pelos formandos. A diversificação da oferta formativa (c.f. rede de oferta formativa 
homologada pela DGEstE), permitiu adequar a oferta ao perfil do aluno, aumentando as possibilidades de formação 
e, consequentemente, diminuindo o risco de abandono ao longo da formação.  
Avaliação – Todos as propostas de cursos apresentadas pelo operador EFP foram aceites pela tutela e todas as vagas 
dessas turmas foram preenchidas pelos formandos na primeira fase das matrículas. A participação no projeto “Escola 
e Trabalho – pontes em construção” (realização de um vídeo), a convite da Área Metropolitana do Porto, com o 
propósito de promoção nacional do Ensino Profissional, é uma evidência do reconhecimento da qualidade do 
trabalho realizado no Agrupamento em termos de Ensino Profissional. 
Revisão/Proposta de Melhoria - O operador EFP deve continuar a auscultar os Stakeholders internos e externos 
relativamente à oferta formativa 2020/2021. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação – Dada a situação pandémica em que o país se encontra, a oferta formativa será determinada pela 
tutela, replicando a oferta do ano letivo anterior. Assim sendo, não foram realizadas as habituais reuniões de 
concertação da rede. Também não foi tido em conta, nem completamente concluído, o trabalho preparatório de 
recolha/tratamento de dados.  
Avaliação – Não aplicável. 
Revisão/Proposta de Melhoria – Não aplicável. 
 
3ºPERÍODO 
Implementação – Toda a oferta formativa do ano letivo 2019-2020 foi replicada para o ano lectivo 2020-2021, 
unilateralmente, sem lugar a concertação, pela DGEST, em virtude do contexto pandémico. 
Avaliação – Apesar da ausência de concertação, o Operador EFP solicitou, e viu diferido, a abertura de mais um 
curso (Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria). Assim, apesar de não haver lugar ao aumento de turmas 
(porque se trata de uma meia turma), o Operador iniciará 7 cursos no próximo ano letivo. 
Revisão/Proposta de Melhoria – A diversidade de oferta formativa pode contribuir para uma maior satisfação de 
expectativas dos formandos e, como tal, contribui para a redução do abandono escolar. Pelo que se deve continuar 
nesta orientação. 

Divulgação da oferta 
formativa feita 
através: 

 de flyers, 

 do jornal escolar 
Impressões,  

 roll up, 

 telas no exterior da 
escola; 

 página do 
Agrupamento,  

 painéis traseiros e 
laterais dos 
autocarros que 
fazem as carreiras 
escolares; 

 merchandising 
diverso (canetas, 
bloco de notas,  
lápis, guarda-
chuvas, porta-
chaves, porta-lápis, 
bonés, cachecóis,T-
shirts…) 

 vídeo promocional 
do Ensino 
Profissional, 
realizado pela Área 
Metropolitana do 
Porto 

 

Abril/Maio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 2020 
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5. 
Contacto com o 
Encarregado de 
Educação ou 
Aluno (maior 
de idade) à 3ª 
falta (seguida 
ou interpolada) 
de assiduidade 
ou 
pontualidade. 

1ºPERÍODO 
Implementação – Todos os DT, cujos alunos apresentavam esta situação, contactaram atempadamente com o 
encarregado de educação/formando para perceber o motivo da ausência do aluno. 
Avaliação – A equipa EQAVET considerou este contacto fundamental para prevenir o abandono escolar e perceber 
situações mais complexas do foro particular. 
Revisão/Proposta de Melhoria - a equipa EQAVET considera que a atividade derá ser implementada sempre que se 

justifique.  

 

2ºPERÍODO 

Implementação – Todos os DT, cujos alunos apresentavam esta situação, continuaram a contactar atempadamente 

com o encarregado de educação/formando para perceber o motivo da ausência do aluno. Desde o dia 16 de março 

até à data da elaboração deste Relatório, tanto os contactos com os encarregados de educação/formandos, como as 

aulas passaram a ser não presenciais, devido inicialmente à suspensão das atividades letivas e não letivas e, 

posteriormente, ao confinamento social, imposto pelo estado de emergência nacional. Foi, então, criado o 

documento AEDAS_ON_ADENDA (documento especificamente elaborado para os Cursos Profissionais), no qual 

constam as orientações e procedimentos a respeitar por todos os envolvidos: docentes, formadores e formandos e 

encarregados de educação. 

Avaliação – A equipa EQAVET considerou este contacto fundamental quer para prevenir o abandono escolar, quer 

para perceber situações mais complexas do foro particular e apoiar os formandos. 

Revisão/Proposta de Melhoria - A equipa EQAVET considera que a atividade terá de continuar a ser implementada, 

sempre que se justifique. 

 

3ºPERÍODO 

Implementação – Todos os Diretores de Turma mantiveram o procedimento dos 1º e 2º períodos relativos a esta 

situação. Desde o dia 16 de março até ao final do ano letivo, tanto os contactos com os encarregados de 

educação/formandos, como as aulas passaram a ser não presenciais para os alunos do 1º ano dos cursos 

profissionais em virtude da situação de confinamento. Os procedimentos adotados neste âmbito aconteceram em 

conformidade com o documento AEDAS_ON_ADENDA (documento especificamente elaborado para os Cursos 

Profissionais), no qual constam as orientações e procedimentos a respeitar por todos os envolvidos: docentes, 

formadores e formandos e encarregados de educação. 

A partir de 18 de maio, para os alunos dos 2º e 3ºanos dos cursos profissionais que retornaram ao regime presencial, 

o contacto do DT passou a ser feito presencial, no caso de alunos maiores de idade, mas para todos os outros 

Encarregados de Educação continuou a ser online. 

Avaliação – A equipa EQAVET continua a considerar este contacto fundamental quer para prevenir o abandono 

 
 
 
 
GoogleForm  - 
Atividade_DT 
 
Registo de contactos 
(Modelo AEDAS 
0010) 
 
Atas de reunião de 
Conselho de Turma 

Monitorização 
periódica afeta a 
cada momento de 
avaliação durante 
todo o ano letivo 
2019/2020 

1ºP
 

 
 
 
 

2ºP
 
 
 
 
3ºP
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escolar, quer para perceber situações mais complexas do foro particular e apoiar os formandos. 

Revisão/Proposta de Melhoria - A equipa EQAVET considera que a atividade terá de continuar a ser implementada, 

sempre que se justifique. 

6. 
Assinatura do 
Contrato de 
Formação. 
Reflexão do 
cumprimento 
do contrato de 
formação 
(“Reviver o 
compromisso”) 

Implementação - Para a realização desta atividade, a Coordenadora dos Cursos Profissionais imprimiu os contratos 
de formação entregue a todos os DT. Os contratos de Formação, celebrados entre os formandos e o AEDAS, foram 
assinados por todos os alunos (ou EE no caso dos alunos menores) dos Cursos Profissionais e pela Diretora.  
Avaliação - A medida foi considerada de extrema importância, pois a tomada de conhecimento dos direitos e 
deveres dos formandos é um dos expedientes considerado fundamental para a prevenção do abandono ao envolver 
e comprometer os formandos com os objetivos do Operador EFP. 
Revisão/Proposta de Melhoria – Para melhoria desta atividade, a equipa EQAVET recomenda que, a partir do 
próximo ano letivo, o DT alerte o formando para a necessidade de assinar (novo) contrato de formação, sempre que 
se verifique mudança de turma ou ingresso tardio na turma. 

 

Todos os contratos se 
encontram 
arquivados no Dossiê 
4 – Coordenação dos 
Cursos Profissionais 

Setembro (início 
de cada ano do 
ciclo formativo) 

 
 

 

 

Objetivo Específico 2: Reduzir o Absentismo (promoção da assiduidade e pontualidade) 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Redução do absentismo e criação de uma 
cultura de presença e pontualidade.  
 
Histórico: Sem histórico. (primeiro ano de implementação)  
 
Periodicidade de monitorização: Por período de avaliação 
(conforme Modelo Inovar P037) 
 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 
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7. 
Rotina dos “5 minutos” 
para entrada nos 
pavilhões/salas de aula 

1ºPERÍODO 

Implementação: Após cinco minutos do toque de entrada, é marcada falta de presença ao 

aluno. O aluno deverá, de imediato, junto do órgão de gestão, justificar o atraso, sendo retirada 

a falta caso a justificação seja válida. 

Avaliação: A medida foi considerada de extrema importância, uma vez que se registou uma 

melhoria na pontualidade, verificando-se a entrada atempada nos pavilhões e salas de aula, 

contribuindo assim para o bom funcionamento das atividades letivas. Assim, constatou-se que 

apenas 8% dos alunos revelaram falta de assiduidade. 

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET considera relevante continuar a desenvolver 

a cultura de presença e de pontualidade nos alunos, a fim de reduzir o absentismo. 

 

2ºPERÍODO 

Implementação: Atividade implementada. Houve a continuação da aplicação da medida em 

conformidade com o 1º Período.   

Avaliação: Atendendo ao facto de, uma parte das aulas do 2º Período não ter sido lecionada 

presencialmente, nem com a normalidade prevista, os dados não deverão ser considerados 

para proceder a uma análise comparativa relativamente ao 1ºPeríodo 

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET considera que a atividade terá de continuar a 

ser implementada no próximo Período. 

 

3ºPERÍODO 

Implementação: Atividade não implementada. A rotina de frequência das aulas presenciais 

emanada da DGS para implementação nos estabelecimentos de ensino tornaram esta medida 

impraticável. 

Avaliação: Atendendo ao facto das aulas presenciais do 3º período acontecerem condicionadas 

pelo plano da DGS, o objectivo desta medida foi atingido sem necessidade/oportunidade de a 

implementar. 

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET considera que a atividade deverá continuar a 

ser implementada no próximo ano letivo considerando a provável normalização da frequência, 

rotina e prática lectiva. 

Mapa de Faltas Anual 
(Modelo Inovar 
P037) 
 
 

 Trimestral 
 1ºP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ºP 
 
 
 
3ºP 
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8. 
Contacto com o 
Encarregado de 
Educação ou Aluno 
(maior de idade) à 3ª 
falta de assiduidade ou 
pontualidade. 

1ºPERÍODO 
Implementação – Todos os DT, cujos alunos apresentavam esta situação, contactaram 
atempadamente com o encarregado de educação/formando para perceber o motivo da 
ausência do aluno. 
Avaliação – A equipa EQAVET considerou este contacto fundamental para prevenir o abandono 
escolar e perceber situações mais complexas do foro particular. 
Revisão/Proposta de Melhoria - a equipa EQAVET considera que a atividade terá de ser 

implementada sempre que se justifique.  

 

2ºPERÍODO 

Implementação: Atividade implementada. 

Continuação da aplicação da medida em conformidade com o 1º Período.  

Avaliação: A equipa EQAVET considerou este contacto fundamental para prevenir o abandono 

escolar e perceber situações mais complexas do foro particular e apoiar os alunos. 

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET considera que a atividade terá de continuar a 

ser implementada 

 

3ºPERÍODO 

Implementação – Todos os Diretores de Turma mantiveram o procedimento do 1º e 2º período 

relativo a esta situação. Desde o dia 16 de março até ao final do ano letivo, tanto os contactos 

com os encarregados de educação/formandos, como as aulas passaram a ser não presenciais 

para os alunos do 1º ano dos cursos profissionais em virtude da situação de confinamento. Os 

procedimentos adotados neste âmbito aconteceram em conformidade com o documento 

AEDAS_ON_ADENDA (documento especificamente elaborado para os Cursos Profissionais), no 

qual constam as orientações e procedimentos a respeitar por todos os envolvidos: docentes, 

formadores e formandos e encarregados de educação. 

Durante o 3º período para os alunos dos 2ºs e 3ºs anos dos cursos profissionais que retornaram 

ao regime presencial o contacto do DT passou a ser feito presencial, no caso de alunos maiores 

de idade, mas para todos os outros Encarregados de Educação continuou a ser online. 

Avaliação – A equipa EQAVET continua a considerar este contacto fundamental quer para 

prevenir o abandono escolar, quer para perceber situações mais complexas do foro particular e 

apoiar os formandos. 

Revisão/Proposta de Melhoria - A equipa EQAVET considera que a atividade terá de continuar 
a ser implementada, sempre que se justifique. 

 
 
GoogleForm  -  
Atividade_DT 
 
Registo de contactos 
(Modelo AEDAS 
0010) 
 
Atas de reunião de 
Diretor de Turma 
com o Encarregado  
de Educação 

Monitorização 
periódica afeta a 
cada momento de 
avaliação durante 
todo o ano letivo 
2019/2020 

1ºP 
 
 
 
 
 
 

2ºP 
 

 

 

3ºP 
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9. 
Ajuste da carga horária 
semanal com a 
libertação de uma tarde 
por semana para todos 
os cursos/turmas. 
Revisão horária 
conforme cumprimento 
da planificação modular. 

Implementação - Ajustando a carga do FCT para o mínimo legalmente definido (630h para o 
primeiro ano do ciclo formativo) foi possível uma maior flexibilização do horário semanal e a 
consequente libertação de uma tarde para todas as turmas/cursos, à exceção de uma turma, 
cuja definição do plano de formação já não permitiu a alteração. 
 
Avaliação – A medida foi considerada muito positiva, cumprindo o propósito de dar tempo ao 
formando para gestão da sua vida pessoal sem ter a necessidade de faltar. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria – Para melhoria desta atividade, a equipa EQAVET recomenda 
que, no próximo ano, se ajuste a planificação da carga horária da turma 11ºMGR, de modo a 
que também esta consiga ter uma tarde livre. 

 

Todos os horários das 
turmas se encontram 
arquivados no Dossiê 
2 – Coordenação dos 
Cursos Profissionais 

Setembro 
(afixação de 
horários) 
 
 
 
 

 
 

 

 

Objetivo Específico 3: Reduzir os módulos em atraso 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Reduzir os módulos em atraso.  
 
Histórico: Sem histórico do JPM para o ciclo 2014 – 2017. 
Modelo INOVAR P016 para os ciclos seguintes. 
Periodicidade de monitorização: Por Período; 1ª época de 
recuperação e 2ª época de recuperação) 
 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 
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10. 
Alocar horas letivas 
sobrantes (após 
conclusão da carga 
letiva) para 
recuperação 
modular (Gestão 
Flexível do 
Currículo) 

1º PERÍODO 
Implementação – De modo a agilizar formas, mais expeditas, de gestão do processo de conclusão/avaliação 
dos módulos dos cursos dos formandos, o operador EFP aloca a outra disciplina as horas letivas sobrantes da 
disciplina cuja carga letiva foi concluída. 
Avaliação – A equipa EQAVET considera esta atividade bastante pertinente, pois permite ao formando 
recuperar a realização de aprendizagens, reduzindo os módulos em atraso. 
Revisão/Proposta de Melhoria – Esta atividade realizar-se á, sempre que aplicável.  
 
2º PERÍODO 
Implementação: Houve continuação da aplicação da medida em conformidade com o 1º Período. 
Avaliação – A equipa EQAVET considera esta atividade bastante pertinente, pois permite ao formando 
recuperar a realização de aprendizagens, reduzindo os módulos em atraso. 
Revisão/Proposta de Melhoria – Esta atividade realizar-se á, sempre que aplicável.  
 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: Houve continuação da aplicação da medida em conformidade com o 1º e 2º Períodos. A 
atividade realizou-se mesmo no contexto de pandemia e de aulas não presenciais. 
Avaliação: A equipa EQAVET considera esta atividade bastante pertinente, pois permite ao formando 
recuperar a realização de aprendizagens, reduzindo os módulos em atraso. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Propõe-se a realização desta atividade nos próximos anos letivos (sempre 
que aplicável). 

 

Dossiê 6 – 
Coordenação dos 
Cursos Profissionais 

Setembro/2019 
a Junho/2020 1ºP

 
 
 
2ºP
 

 
 
3ºP
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11. 
Reformulação/divul
gação das épocas 
de exames para 
conclusão de 
módulos (épocas 
de Março e de 
Julho) 

1ºPERÍODO 
Implementação – Para realizar esta atividade (aprovada pelo Conselho Pedagógico em 15/Janeiro/2019), o 
operador EFP divulga as datas de inscrição e realização das épocas de exames para conclusão de módulos (de 
Março e de Julho) através do site do Agrupamento e dos Diretores de Turma e dos Diretores de Curso. 
Avaliação – A equipa considera importante a reformulação das datas das épocas de exame 
Para que os alunos reduzam o número de módulos em atraso e que o façam dentro do ano letivo em curso. 
No final do 1.º período, verificou-se que, num total de 13.637 módulos avaliados nas 17 turmas em 
funcionamento, apenas se registam 468 módulos em atraso, o que corresponde a 3,4%. 
Ainda se constatam algumas debilidades no processo, atempado, de divulgação das épocas de exames para 
conclusão de módulos. 
Revisão/Proposta de Melhoria – A equipa entende que para além dos DT e DC, todos os docentes devem 
sensibilizar os alunos para a importância de não descurarem todas as oportunidades para obterem 
aproveitamento nos módulos. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação: Devido à suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais, levando, assim, 
todos os docentes, não docentes e formandos a trabalhar à distância, verificou-se que a operacionalização da 
época de exames de março não poderia decorrer de forma natural. Por este motivo, foi determinado pela 
Diretora do Agrupamento que o procedimento relativo ao ensino à distância se aplicaria ao período de 
exames. Assim, foram enviadas aos alunos, pela Coordenadora dos Cursos Profissionais, propostas de 
trabalho, no sentido de permitir aos alunos a possibilidade de conclusão de módulos em atraso. A medida 
teve como único objetivo ajudar a minimizar o impacto desta situação nos alunos. 
Avaliação: A avaliação da atividade é excelente pois 99,3% dos alunos inscritos na 1ª Época de Exames - 
Março 2020 - conseguiram concluir os módulos em falta.  
Revisão/Proposta de Melhoria: A atividade planificada foi realizada com sucesso. Assim, propõe-se que o 
procedimento volte a repetir-se na Época de Julho, em caso de manutenção do estado de emergência em 
virtude da COVID-19.  
 

3ºPERÍODO 
Implementação: A atividade foi implementada com a divulgação da época de exames de julho através do site 
do agrupamento, dos Diretores de Turma e dos Diretores de Curso. 
Avaliação: Atendendo ao elevado número de alunos que recuperaram módulos em atraso na primeira época 
de exames, o número de inscrições na época d de julho foi residual. Assim, dos 14 alunos inscritos, apenas 
três alunos não recuperaram qualquer módulo, sendo que destes três, uma aluna, com o Processo numero 
18601, acabou por concluir o curso profissional através da realização de uma proposta de trabalho. A análise 
comparativa fica comprometida pelo facto de as duas épocas se terem realizado em circunstâncias desiguais, 
uma à distância e outra presencialmente. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET considera que pela sua pertinência a atividade se deverá 
manter, com a calendarização proposta, para o próximo ano letivo. 

Aviso de Época de 
Recuperação 
Modular via:  
Site do Agrupamento 

Email  ProEqavet  (via 

Coordenadora  dos 

Cursos Profissionais 

aos Diretores de 

Turma/Diretores  de 

Curso) 

Março.2020 
 
 Julho.2020 

1ºP
 

 
 
 
 
2ºP
 
 
 
3ºP
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12. 
Elaboração e 
aplicação de 
Inquérito de 
Avaliação de 
Satisfação da 
Disciplina 

1ºPERÍODO 

Implementação – Para realizar esta atividade, a equipa EQAVET elaborou o Inquérito de Avaliação de 

Satisfação da Disciplina e solicitou aos docentes a aplicação do mesmo no final do 1.ºperíodo.  

Com esta atividade, pretendeu-se objetivar a tendência de maior ou menor afinidade dos formandos com os 

módulos lecionados para, por um lado, perceber se existe uma correlação entre o grau de satisfação do 

formando e as taxas de conclusão dos módulos e, por outro lado, trabalhar no sentido de promover a 

empatia para com o currículo para que os formandos sejam mais perseverantes para com o sucesso e a 

assiduidade. 

Avaliação – Constatou-se que nem todos os formandos responderam ao questionário em todas as 

disciplinas. 

Revisão/Proposta de Melhoria – A equipa considera essencial aumentar o número de formandos e de 

respostas, pelo que o Diretor de Curso deve envidar esforços, garantindo que todos formandos respondam 

por disciplina aos inquéritos. A aplicação deste questionário deve ser antecipada, sempre que coincida com o 

período de FCT. 

 

2ºPERÍODO 

Implementação – Com o mesmo propósito, recorreu-se a igual metodologia de trabalho para implementação 

do Inquérito de Avaliação de Satisfação da Disciplina no final do 2º Período. 

Avaliação – O efeito do confinamento foi pouco significativo em termos de aplicação de inquérito, dado que 

todo o processo acontece online. Constatou-se um reforço da taxa de participação e do número de respostas 

obtidas o que confere uma maior certeza à análise dos resultados obtidos. 

Revisão/Proposta de Melhoria – A equipa considera que a melhoria dos resultados em termos de 

participação mostra que se deve insistir na estratégia de melhoria delineada no 1º Período. 

 
3ºPERÍODO 

Implementação – Deu-se continuidade a esta atividade com a implementação do Inquérito de Avaliação de 

Satisfação da Disciplina no final do 3º Período. 

Avaliação – O efeito do confinamento continua a se revelar pouco significativo em termos de aplicação de 

inquérito, dado que todo o processo acontece online. Constatou-se um reforço da taxa de participação e do 

número de respostas obtidas o que confere uma maior certeza à análise dos resultados obtidos.  

Revisão/Proposta de Melhoria – A equipa considera que a melhoria dos resultados em termos de 

participação mostra que se deve insistir na estratégia de melhoria delineada no 1º Período.  

Questionário de 
Avaliação de 
Satisfação da 
Disciplina (Modelo 
EQAVET 0010)   

Por período 

1ºP
 
 
 
 

 
2ºP
 
 

 
3ºP
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13. 
Elaboração do 
Relatório da 
Avaliação da 
Satisfação da 
Disciplina com 
definição de 
melhorias a realizar 
em tempo útil (se 
necessário) 

1ºPERÍODO 
Implementação – A equipa EQAVET procedeu ao tratamento dos dados relativos à aplicação dos inquéritos, 
tendo elaborado o respectivo Relatório dos Resultados dos Inquéritos de Satisfação da Disciplina entre os 
dias 6 e 13 de janeiro de 2020. 
Avaliação – A equipa considerou que, no universo de 337 alunos foram dadas 1284 respostas aos inquéritos, 
sendo visível a satisfação dos formandos com os conteúdos dos módulos leccionados, a distribuição da carga 
horária por módulo, a pontualidade e a assiduidade, as metodologias adotadas, os materiais pedagógicos 
utilizados, o relacionamento interpessoal e a avaliação e comunicação dos resultados. Observou-se que 
88,6% das respostas não destacam negativamente nenhum item.  
Revisão/Proposta de Melhoria – Tendo em conta os pontos considerados negativos pelos formandos, a 
equipa entende ser possível desenvolver atividades que promovam a melhoria de relacionamento 
interpessoal e a atualização/ aquisição de materiais pedagógicos, no sentido de aumentar ao grau de 
satisfação dos formandos. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação – Seguindo a metodologia do 1º período, a equipa EQAVET procedeu ao tratamento dos 
dados relativos à aplicação dos inquéritos, tendo elaborado o respetivo Relatório dos Resultados dos 
Inquéritos de Satisfação da Disciplina, entre os dias 6 e 10 de abril de 2020. 
Avaliação – A equipa constata uma melhoria geral, no respeitante à satisfação global (de 92,8% em contraste 
com 88,6% no 1º período) e, consequentemente uma redução das respostas que consubstanciam uma 
avaliação negativa em algum item de cerca de 4%. Estes valores não se consideram só mais positivos, mas 
também mais consistentes em termos de análise, atendendo ao acréscimo de 21,9% de taxa de respostas ao 
inquérito. 
Revisão/Proposta de Melhoria – Tendo em conta os pontos considerados negativos pelos formandos, o 
atual contexto de confinamento social e a incerteza da retoma de rotinas, a equipa considera pertinente a 
proposta de medidas que mitiguem o risco de abandono do percurso formativo e que fomentem a interação 
online com os formandos. 

 
3ºPERÍODO 
Implementação – Seguindo a metodologia adotada, a equipa EQAVET procedeu ao tratamento dos dados 
relativos à aplicação dos inquéritos, tendo elaborado o Relatório dos Resultados dos Inquéritos de Satisfação 
da Disciplina, entre os dias 06 e 08 de julho de 2020. 
Avaliação – A equipa constata uma melhoria geral, no respeitante à satisfação global (de 95,1% em contraste 
com 92,8% no 2.ºperíodo e 88,6% no 1º período).  
Revisão/Proposta de Melhoria – Tendo em conta o atual contexto de confinamento social e a incerteza da 
retoma de rotinas, tal como aconteceu no 2º momento de avaliação, a equipa continua a considerar 
pertinente a proposta de medidas que mitiguem o risco de abandono escolar e que fomentem, ativamente, a 
interação online com os formandos.  

 

Relatório da 
Avaliação da 
Satisfação da 
Disciplina  

 
No mês 
seguinte ao da 
aplicação dos 
inquéritos 

1ºP
 
 
 

 
2ºP
 
 

 
 
3ºP
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14. 
Formação para os 
formadores EFP 
(otimização do 
processo de 
avaliação) 

1ºPERÍODO 
Implementação - O Operador EFP, via SPO, realizou a primeira de três sessões de formação (10/12/2019) de 
curta duração para dotar os formadores e técnicos especializados de ferramentas que permitam a otimização 
do processo de avaliação. 
Avaliação -Compareceram 24 dos 29 convocados. 
Revisão/Melhoria – A equipa EQAVET entende que o SPO deve dar feedback da avaliação das sessões pelos 
formandos. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, foram suspensas todas as atividades letivas e não letivas 
presenciais, desde o dia 16 de março, e, encontrando-se o país em estado de emergência desde o dia 19 de 
março até à data da elaboração deste Relatório, não foi possível realizar nem reagendar a atividade 
planificada (2ªsessão).  
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: O Serviço de Psicologia e Orientação propõe no seu Plano de Acão para o 3º 
Período, uma sessão de formação, online, via Teams, para formadores e técnicos especializados, em caso de 
manutenção do estado de emergência em virtude da COVID-19. 

 
3ºPERÍODO 
Implementação: A atividade foi implementada no dia 17 de junho. A sessão de formação foi realizada à 
distância, via Teams, para Diretores de Turma e Técnicos Especializados.  
Avaliação: Foi realizada pelo SPO, durante o ano letivo 2019-2020, uma ação de formação, de 3 horas, ao 
pessoal docente, designada "Gestão de Conflitos em Contexto Escolar" que se realizou nos dias 10 de 
dezembro (1.ª sessão) e no dia 17 de junho (2.ª e 3.ª sessões), nas quais estiveram presentes 27 
participantes. A avaliação da formação, da organização da atividade e dos oradores presentes, feita pelos 
participantes, foi muito positiva tendo sido considerado que esta formação foi ao encontro das suas 
expectativas e às suas necessidades de formação. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em conta os resultados alcançados, a equipa EQAVET considera que a 
atividade deverá continuar a ser implementada, no próximo ano letivo, conforme Plano de Formação do 
SPO. 

Lista de presenças  

Planificação da 

sessão 

Materiais utilizados 

na sessão 

 

Uma formação 
por período 
letivo 

1ºP
  
 

 
2ºP
 

 
 
 

3ºP
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Objetivo Específico 4: Aumentar a satisfação dos formandos 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados e D4- Autoavaliação consistente em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aferir a satisfação dos formandos com o 
curso/escola, esperando alcançar a satisfação de 70% dos 
formandos. 
 
Histórico: Sem histórico. (primeiro ano de implementação) 
Periodicidade de monitorização: Por período. 
 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 

15. 
Aplicação do inquérito de 
satisfação com o 
curso/escola ao formando 

 

Implementação – Para realizar esta atividade, a equipa EQAVET elaborou o Inquérito de 

Avaliação de Satisfação com o Curso/Escola ao Formando e solicitou aos DT/DC a aplicação do 

mesmo no final do 3.ºperíodo. Com esta atividade, pretendeu-se objetivar a qualidade do serviço 

prestado pelo operador EFP e a sua respectiva tradução no grau de satisfação do formando com a 

entidade promotora. 

 

Avaliação – O efeito do confinamento foi pouco significativo em termos de aplicação de 

inquérito, dado que todo o processo aconteceu online no entanto constatou-se que nem todos os 

formandos responderam ao questionário em todas as disciplinas. 

 

Revisão/Proposta de Melhoria – A equipa considera essencial aumentar o número de respostas 

ao inquérito pelo que o Diretor de Curso deve envidar esforços nesse sentido. Ainda neste ponto 

a equipa EQAVET considera necessário a revisão cronológica da aplicação do inquérito, de modo 

a evitar a sua sobreposição ao Inquérito de Disciplina e, desta forma, evitar a dispersão de 

formandos/respostas. Assim propõe-se a aplicação deste Inquérito apenas no final do ciclo 

formativo aos alunos das turmas do 12º ano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.º Período 

--- 
 

 
3ºP   

16. 
Análise dos inquéritos de 
satisfação aos formandos 
 
 

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: Ver atividade 17. 
Avaliação: Ver atividade 17. 
Revisão/Proposta de Melhoria. Ver atividade 17. 

 No mês seguinte 
ao da aplicação 
dos inquéritos 

--- 
 

 

3ºP 
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17. 
Elaboração de Relatório 
com definição de 
melhorias inerentes à 
aplicação dos inquéritos 
de satisfação aos 
formandos 
 
 

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização 
 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 

Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 

3ºPERÍODO 
Implementação: Este questionário foi realizado pela Equipa EQAVET e aplicado pelos 
Diretores de Curso, com o objetivo de avaliar o grau de satisfação dos formandos dos 
12 cursos profissionais em funcionamento no ano letivo 2019-2020, com o curso 
frequentado e o serviço do Operador EFP. O trabalho de campo, que incluiu o envio e 
recolha dos questionários, decorreu entre os dias 23 e 30 de junho de 2020, através da 
aplicação do Questionário de Avaliação de Satisfação do Curso/Operador online (via 
GoogleForms). O tratamento do questionário decorreu entre os dias 06 e 08 de julho de 
2020. 
 
Avaliação: A equipa considera essencial aumentar o número de formandos e de 
respostas ao inquérito, pelo que o Diretor de Curso deve procurar criar estratégias no 
contexto de ensino à distância para motivar e comprometer os formandos, de modo a 
garantir o maior número de respostas. Destacam-se como pontos fortes as seguintes 
percentagens: 98,1%, de respostas, considerando como adequada ou totalmente 
adequada a Adaptabilidade ao mercado de Trabalho; 97% de respostas, considerando 
como adequadas ou totalmente adequadas as Atividades promovidas no âmbito do 
curso; 97% de respostas, considerando como adequado ou totalmente adequado o 
Grau de Satisfação relativamente aos docentes. Apesar de ser uma percentagem 
residual, foram identificados os seguintes pontos fracos: 9% dos inquiridos 
consideraram a utilização das Instalações e do mobiliário como insuficiente, pois no 
caso concreto da turma finalista do curso de Turismo, esta não chegou a usufruir na 
plenitude os referidos recursos; 9% dos inquiridos consideraram como insuficiente os 
meios audiovisuais e recursos ao dispor no agrupamento. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET entende que este questionário deve 
ser reformulado em termos de cronograma, passando a ser aplicado apenas no final do 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Final do ano 
letivo 

 

--- 
 
 
 
 
 

3ºP 
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3º ano do curso e desfasado do “Questionário de Avaliação de Satisfação da Disciplina”, 
para minimizar a dispersão de respostas. 
Os recursos materiais (e audiovisuais) ainda que sendo uma variável exógena, têm sido 
considerados nos planos de melhoria dos 1º e 2º períodos. No 3ºperíodo, esta variável 
já registou uma evolução positiva, devendo continuar a ser acautelada e considerada 
nos próximos planos de melhoria. A Equipa entende que todos os anos de formação 
deverão ter aulas nas salas específicas dos respetivos cursos. Quanto ao equipamento 
informático, já houve uma atualização do mesmo numa das salas. Foram ainda 
encetados contactos com a DGEstE, no sentido de haver uma mudança de piso no 
campo desportivo exterior. Relativamente ao equipamento específico da Sala de 
Estética, este será uma prioridade de aquisição, dependendo da exequibilidade 
financeira.  
 

18. 
Formação de pessoal 
docente e não docente: 
ofertas do plano de 
formação convergente 
com a lógica EQAVET. 
 
 

Implementação – O operador EFP propõe ao Centro de Formação (ou desenvolve via Serviço de 

Psicologia e Orientação) a realização de ações de formação de curta duração para informar e 

dotar os formadores e técnicos especializados de ferramentas que permitam a otimização do 

processo formativo. 

 

Avaliação – Foi implementado o Plano de Formação do Operador EFP durante o corrente ano, 

tendo a sua calendarização sido ajustada face à situação de confinamento social. 

 

Revisão/Proposta de Melhoria – A equipa considera necessária a articulação com o SPO para a 

proposta e/ou reformulação de Ações de Formação de Curta Duração passíveis de contribuir para 

a melhoria de qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

 Ao longo do ano 
letivo  
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19. 
Divulgação do Plano de 
Ação EQAVET aos 
Técnicos Especializados, 
Diretores de Curso e 
Diretores de Turma do 
Ensino Profissional 

1ºPERÍODO 
 
Implementação: Para implementar a divulgação do Plano de Ação foram realizadas a 05/09 e 
23/10/209 duas reuniões com os propósitos que se seguem: 
 - Na reunião de 05 de Setembro, todos os docentes que lecionam os cursos profissionais 
inteiraram-se sobre as orientações e todos os documentos de suporte para os cursos 
profissionais nomeadamente os documentos a utilizar pelo Diretor de curso, Diretor de Turma, 
Professor, Orientador de PAP e Orientador de FCT. Foram transmitidas as ações a desenvolver 
por todos os docentes dos cursos profissionais durante o ano letivo. Neste sentido, foi feita 
referência ao Plano de Ação EQAVET. 
- Na reunião de 23 de Outubro, os Diretores de Curso e dos Técnicos Especializados foram, 
novamente, informados sobre as ações a desenvolver durante o ano letivo, nomeadamente 
sobre a divulgação do Plano de Ação EQAVET, a aplicação dos questionários de satisfação por 
objetivo e por destinatário (formandos, Encarregados de Educação, Pessoal docente e não 
docente e Stakeholders externos). Foram, igualmente, esclarecidas algumas dúvidas colocadas 
pelos técnicos especializados inerentes à operacionalização do plano. Foi ainda definida a data de 
entrega no órgão de gestão dos mapas descritivos por ano e turma das entidades onde os 
formandos realizariam a FCT. Os Diretores de Curso foram informados sobre os procedimentos a 
seguir em relação à Formação em Contexto de Trabalho (FCT), no que concerne ao alojamento, 
ao transporte, ao acompanhamento feito aos formandos em FCT, ao preenchimento rigoroso das 
cadernetas da FCT.  
Os Diretores de Curso foram solicitados a definir os períodos de realização da FCT de todas as 
turmas. 
 
Avaliação: Constatou-se a importância da atividade para a informação e afinidade dos 
intervenientes com o projeto, dando mais visibilidade ao papel do Diretor de Curso para o bom 
funcionamento do mesmo. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em causa o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET 
propõe que se dê continuidade à atividade. 
 
2ºPERÍODO 
 
Implementação: Para implementar a divulgação do Plano de Ação foram realizadas a 12/02 e 
08/04 duas reuniões com os propósitos que se seguem: 
 - Na reunião de 12 de fevereiro, todos os Diretores de Curso e Técnicos Especializados foram 
informados sobre a receção de turmas do 9º ano das escolas do concelho de Vila do Conde no 
Agrupamento, com o objetivo de promover a divulgação da oferta formativa para o ano letivo de 

Convocatórias de 
reunião 
Folhas de presença 
Apresentações 
PowerPoints do 
Coordenador  
Atas de reunião 

Ao longo do 
primeiro período 1ºP  
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2020/2021; foram apresentadas as conclusões do Relatório de Expetativas e do Relatório de 
Avaliação de Satisfação da Disciplina, bem como foi feita referência a mais dois documentos, 
elaborados pela equipa Pró-EQAVET, a saber o Documento-Base e o Relatório de Avaliação e 
Revisão do Plano de Ação, aprovados, na reunião do Conselho Pedagógico, de 4 de fevereiro; foi 
relembrada a necessidade de os Diretores de Curso e formadores das diferentes disciplinas 
sensibilizarem os formandos para a importância da realização das Atividades de Recuperação 
(AR) e/ou inscrição nos exames para recuperação de módulos em atraso; foi ainda referida a 
necessidade de elaborar os Certificados/Diplomas de participação do formando nas atividades, 
de obter a Carta de Recomendação dos monitores das empresas onde se realizaram as 
Formações em Contexto de Trabalho (FCT),  de garantir a elaboração do Portefólio do Formando 
e, por fim,  de propor 3 alunos ao Conselho de Turma (CT) do 12º ano, de cada curso, para a 
eleição do melhor formando do Ensino Profissional; foi feito o balanço da elaboração das Provas 
de Aptidão Profissional (PAP), dos Projetos Integradores, onde se pediu para, nos Conselhos de 
Curso, se relembrar a necessidade da interdisciplinaridade para o trabalho por projetos a 
desenvolver durante o ano letivo;  
Foi delineada a planificação da atividade “Feira das Profissões”, a realizar no dia 26 de março de 
2020, integrada nas comemorações do Dia do Agrupamento, e das diligências dos Diretores de 
Curso, no sentido de contactarem os Stakeholders de modo a participarem, juntamente com os 
alunos, em todas as atividades de divulgação da Oferta Formativa do AEDAS. 
- Na reunião de 08 de abril, a Coordenadora apresentou aos Diretores de Curso e aos Técnicos o 
documento “Plano de Ensino à Distância AEDAS_ON”, e, em conjunto analisaram e refletiram 
sobre as orientações/procedimentos a respeitar no respeitante ao ensino à distância dos cursos 
profissionais. 
 
Avaliação: Constatou-se a importância da atividade para a informação e afinidade dos 
intervenientes com o projeto, dando mais visibilidade ao papel do Diretor de Curso para o bom 
funcionamento do mesmo. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em causa o mencionado anteriormente, a equipa EQAVET 
propõe que se dê continuidade à atividade. 

 
 

2ºP 
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20. 
Elaboração e aplicação do 
Inquérito de satisfação ao 
pessoal docente e não 
docente 

1.ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Pretende-se aferir a satisfação dos docentes e não docentes com o Operador EFP, dado que, 
antes de qualquer outro, são estes os stakeholders que materializam o projeto EQAVET do 
Operador EFP. O seu grau de satisfação será um dos principais indicadores da sua acomodação ao 
ideal de escola que se idealiza. Entende-se que a satisfação do pessoal docente e não docente 
contribui para uma melhor qualidade do serviço prestado ao formando e, desta forma, para um 
aumento da satisfação do aluno com o curso/escola. 
Avaliação: Não aplicável neste momento 

Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 
2.ºPERÍODO 
Implementação: Devido à previsão da manutenção da situação atual de pandemia COVID19, a 
realização da atividade foi antecipada para o 2.º período, tendo para tal sido utilizado os dados 
do Questionário de Satisfação aos Docentes, aplicado pelo Gabinete de Autoavaliação (GAAV) 
 
Avaliação: Da aplicação do referido questionário, observa-se que os resultados obtidos permitem 
concluir que os docentes (45% dos inquiridos leciona o ensino secundário e são do quadro de 
escola) conhecem o Projeto Educativo (PEA) e o Regulamento Interno e consultam regular ou 
ocasionalmente a página do agrupamento; os docentes consideram que o clima organizacional 
das escolas do agrupamento convida ao ensino e à aprendizagem; no trabalho em Departamento 
Curricular, os docentes confirmam que existem momentos de partilha de estratégias e 
elaboração de materiais; quanto ao trabalho em Conselhos de Turma, confirmam que existem 
momentos de partilha de estratégias e elaboração de materiais; quanto à disciplina, cerca de 80% 
dos docentes considera que os alunos os respeitam e cerca de 77% dos docentes considera que 
os alunos respeitam o pessoal não docente; 86% dos docentes considera que o nível de disciplina 
existente nas escolas do agrupamento permite um bom funcionamento das aulas; cerca de 94% 
dos docentes considera que as escolas do agrupamento são abertas à participação da 
comunidade educativa; cerca de 92% dos docentes tem como prática comum utilizar os 
computadores durante a aula, quando estes existem na sala; 82% dos docentes considera que o 
serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento responde às solicitações dos docentes e 
alunos, sendo as suas atividades consideradas pertinentes e adequadas. Os docentes consideram 
as funções da Diretora e das lideranças intermédias adequadas; cerca de 90% dos docentes 
considera o sistema de comunicação interno adequado; cerca de 86% dos docentes considera 
que a Diretora envolve o pessoal docente e não docente no processo de auto-avaliação do 
funcionamento das escolas; cerca de 87% considera que a Direção e a sua equipa colocam o 
agrupamento como uma organização respeitada e reconhecida pela comunidade local e externa 
e cerca de 92% dos docentes gosta de trabalhar no Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches. 

 3º período do 
Ano letivo 

 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ºP 

 



                                  
     

      
 24/60  

 

Data de realização: 10/07/2020  

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches  
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria  252 640 499  
URL: www.aedas.edu.pt |  

 
Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET considera relevante dar continuidade a esta 
atividade, quer seja promovida pela equipa EQAVET, quer pelo GAAV, uma vez que os resultados 
obtidos são sempre encarados como uma oportunidade de melhoria contínua do serviço 
educativo prestado. 

 

21. 
Relatório dos Resultados 
com definição de 
melhorias inerentes à 
aplicação dos inquéritos 
de satisfação ao pessoal 
docente e não docente 

 
Implementação: Ver atividade 20. 
 
Avaliação: Ver atividade 20. 

Revisão/Proposta de Melhoria: Ver atividade 20. 

 No final do ano 
letivo 

 
 
 

--- 

 

 

Objetivo Específico 5: Melhorar o relacionamento com os encarregados de educação 
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade e Domínio 4 Autoavaliação 
consistente em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aumentar em 0,5%, por período, o número de presenças em 
reuniões de Encarregados de Educação.  
 
Histórico de presenças em reuniões de Encarregados de Educação de 2018/2019 
respetivamente de 69,4% no 10º ano; 39,2% no 11ºano e 45,7% no 12º ano 
(Relatório de Atividade DT Secundário - Profissional, 2018/2019) 
 
Meta a atingir: Aferir a satisfação dos Encarregados de Educação, esperando-se 
alcançar a satisfação de pelo menos 70% dos Encarregados de Educação inquiridos  
 
Histórico: sem histórico (primeiro ano de implementação) 
 
Periodicidade de monitorização: Ao longo do ano letivo 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 
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22. 
Divulgação EQAVET 
aos Encarregados de 
Educação.  

1.ºPERÍODO 
Implementação: A divulgação do projeto teve lugar na reunião de receção 
aos Encarregados de Educação pelo Diretor de Turma/Diretor de Curso, a 
12/09/2019. Estiveram presentes 61,5% de Encarregados de Educação do 
10ºano, 54,7% do 11ºano e 47,96% do 12ºano.  
A equipa EQAVET entende que o compromisso do Encarregado de Educação 
para com a Operador EFP é muito importante até porque a maior parte de 
quem frequenta os cursos profissionais é menor de idade até quase à 
conclusão do curso. Assim, pretende-se estimular uma relação de 
proximidade e colaboração com o Diretor de Turma e, num cariz mais 
formativo, dotar o Encarregado de Educação com ferramentas que, em 
termos de informação e conhecimento, lhes permita acompanhar e se 
inteirar do processo formativo do seu educando e se comprometer com a 
oferta educativa do Operador EFP. 
 
Avaliação: Registaram-se melhorias nas percentagens de presentes nas 
reuniões de Encarregados de Educação dos 11º e 12º anos relativamente ao 
ano letivo anterior. A presença menos significativa de Encarregados de 
Educação nas reuniões do 10ºano deve-se ao facto de um grupo expressivo 
de Encarregados de Educação ter apenas participado na Reunião de 
Receção ao 10ºano pela Diretora do AEDAS e, de seguida, não ter estado 
presente na reunião com o Diretor de Turma/Diretor de Curso onde se 
efetivaram os registos das presenças. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em causa o mencionado 
anteriormente, a equipa EQAVET propõe que se dê continuidade à 
atividade. 
 

 
Convocatórias (Modelo 
AEDAS 0014). 
Guião de Coordenadores de 
Diretores de Turma 
Flyer EQAVET Encarregados 
de Educação (Modelo 
EQAVET 0014) 
Atas da Reunião com os 
Encarregados de Educação 
Folhas de Presença 

 
Início do ano letivo. 
Início de cada 
período letivo. 
Final do ano letivo. 

1ºP  
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23. 
Sessão de 
apresentação, análise 
e discussão dos dados 
do ciclo formativo 
2014 – 2017 e 
apresentação do Plano 
de Ação EQAVET.  
Apresentação e 
análise da execução 
das fases de 
implementação do 
plano de ação 
EQAVET. 

1.ºPERÍODO 
Implementação: A sessão de apresentação, análise e discussão dos dados 
do ciclo formativo 2014 – 2017 e apresentação do Plano de Ação EQAVET, 
bem como a apresentação e análise da execução das fases de 
implementação do plano de ação aos Encarregados de Educação aconteceu 
aquando a reunião intercalar do 1º período ou hora de atendimento DT 
coincidente com a avaliação intercalar.  
 
Avaliação: A equipa EQAVET considera que a divulgação e partilha dos 
dados intermédios da prossecução do plano de ação atingiu o propósito 
definido que consiste no envolvimento e comprometimento dos 
encarregados de educação com os objetivos do Operador EFP. 
 

Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em causa o mencionado 

anteriormente, a equipa EQAVET propõe que se dê continuidade à 

atividade. 

 
Convocatórias (Modelo 
AEDAS 0014). 
Guião de Coordenadores de 
Diretores de Turma 
Brochura Plano de Ação 
Encarregados de Educação 
(Modelo EQAVET 0017) 
Atas da Reunião com os 
Encarregados de Educação 
Folhas de Presença 

 
Reunião Intercalar 
do 1º período ou 
hora de 
atendimento DT 
coincidente com a 
avaliação intercalar.  
Final de cada 
momento de 
avaliação. 
Final de ano letivo. 

1ºP 

24. 
Flexibilizar os horários 
de atendimento 

Implementação: Os Diretores de Turma procederam à implementação 

desta atividade procurando ir ao encontro, primeiro presencialmente e 

depois online face à situação de confinamento, às disponibilidades do 

Encarregado de Educação para criar uma ligação efectiva com a escola. 

 

Avaliação: Entende-se que o compromisso do Encarregado de Educação 

para com a Operador EFP é muito importante até porque a maior parte de 

quem frequenta os cursos profissionais é menor de idade até quase à 

conclusão do curso.  

 

Revisão/Proposta de Melhoria: Dada a sua pertinência, a equipa EQAVET 
propõe que se dê continuidade à atividade. 

 Ao longo do ano 
letivo  
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25. 
Promover 
seminários/workshops 

Implementação: procura-se um reforço de contacto formativo entre o 

contexto escolar e o contexto empresarial através da realização de 

seminários/workshops ao longo do ano. 

 

Avaliação: Até à situação de confinamento a atividade foi implementada 

conforme o previsto realizando-se seminários/workshops. Durante o estado 

de confinamento não foi possível a realização da atividade. 

 

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET propõe o reagendamento 
presencial dos seminários/workshops que não se realizaram e a articulação 
com os palestrantes para a criação de uma versão online desses 
seminários/workshops em caso de não poderem ocorrer presencialmente 
face à continuidade da rotina de afastamento social indicada pela DGS 
durante o estado de calamidade em que nos encontramos. 

 Ao longo do ano 
letivo  
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26. 
Sessão de discussão da 
oferta formativa e 
estratégias de 
promoção da 
empregabilidade. 

1ºPERÍODO 
Implementação: Esta atividade não foi implementada.  
 
Avaliação: Não foi possível realizar esta atividade neste período porque por 
discussão com os Diretores de Turma não seria o momento oportuno. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em conta o mencionado 
anteriormente, a equipa EQAVET propõe que a atividade seja realizada no 
decorrer do 2º período, estando a mesma à responsabilidade dos diretores 
de turma. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, foram suspensas todas 
as atividades letivas e não letivas presenciais, desde o dia 16 de março, e, 
encontrando-se o país em estado de emergência desde o dia 19 de março 
até à data da elaboração deste Relatório, não foi possível realizar nem 
reagendar a atividade planificada. 
 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19 e ao estado de 
calamidade nacional continuou a não ser possível realizar nem reagendar a 
atividade planificada. 
 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: Atendendo á sua relevância, a equipa 
EQAVET propõe o cumprimento desta atividade no próxino ano letivo. 

 Estava prevista para 
o 1º Período, mas foi 
novamente 
calendarizada para o 
2º Período 

1ºII  
 
 
 

2ºII  
 
 

3ºII  
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27. 
Elaboração e aplicação 
do inquérito de 
satisfação aos 
Encarregados de 
Educação 

1ºPERÍODO 
Implementação: Esta atividade não foi implementada.  
Avaliação: Não foi possível realizar esta atividade neste período porque por 
discussão com os Diretores de Turma, a equipa EQAVET, após a auscultação 
dos mesmos, considerou não ser o momento oportuno para a sua aplicação. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em conta o mencionado 
anteriormente, a equipa EQAVET propõe que a atividade seja realizada no 
decorrer do 2º período, estando a mesma à responsabilidade dos diretores 
de turma. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação: Foi iniciada a aplicação dos questionários aos stakeholders 
externos na Comemoração do Dia da Mulher. No entanto, estes constituem 
apenas uma pequena parte de todos os questionários que iriam ser 
aplicados no Dia do Agrupamento, atividade que acabou por não se 
concretizar, devido à situação de confinamento social. 
Avaliação: Não Aplicável. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não se propõe qualquer melhoria, dado a 
incerteza do término do período de confinamento social no terceiro 
período. 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19 e ao estado de 
calamidade nacional continuou a não ser possível realizar nem reagendar a 
atividade planificada. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Atendendo á sua relevância, a equipa 
EQAVET propõe o cumprimento desta atividade no próxino ano letivo. 

 Estava prevista para 
o 1º Período mas foi 
novamente 
calendarizada para o 
2º Período 
 
 
 
 
 
 
Reunião de final de 
ano 

1ºP II  
 
 

 
 

 
 
 

2ºP II  
 
 
 
 
 
 
 

II  
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28. 
Elaboração de 
Relatório dos 
Resultados com 
definição de melhorias 
inerentes à aplicação 
do inquérito de 
satisfação aos 
Encarregados de 
Educação 

1ºPeríodo 
Implementação: Esta atividade não foi implementada.  
Avaliação: Não foi possível realizar esta atividade neste período porque os 
questionários ainda não foram aplicados. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Tendo em conta o mencionado 
anteriormente, a equipa EQAVET propõe que a atividade seja realizada no 
decorrer do 2º Período. 
 
2ºPeríodo 
Implementação: A elaboração do Relatório não se concretizou devido à 
impossibilidade de proceder à aplicação dos questionários referidos na 
atividade anterior. 
Avaliação: Não aplicável. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável. 
 
3ºPeríodo 
Implementação: Tal como no período anterior, a elaboração do Relatório  
não se concretizou devido à impossibilidade de proceder à aplicação dos 
questionários referidos na atividade anterior. 
Avaliação: Não aplicável. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável. 

 Estava prevista para 
o 1º Período mas foi 
novamente 
calendarizada para o 
2º Período 

II  
 

 

 

1.2 INDICADOR 5a) TAXA DE COLOCAÇÃO DOS DIPLOMADOS  

Objetivo Específico 6: Aumentar as visitas de potenciais empregadores 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aumentar para 50% os empregados  
 
Histórico 2014-17: 45,9 % de Empregados.  
 
Meta a atingir: Diminuir em cerca de 1% os formados à procura de 
emprego Histórico 2014-17: 24,59 % de Formandos à procura de emprego.  
 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 
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29. 
Reforço de 
parcerias, criação 
de novas 
parcerias, 
estágios e 
workshops.  

Implementação: Atividade a implementar ao longo do ano letivo. Procura-se uma evolução no 
sentido de aumentar a percentagem do total de empregados para 50% e a redução da 
percentagem do total de formandos na situação de Procura de Emprego. 

Avaliação: As parcerias FCT têm sido implementadas e decorrem conforme o planeado mas a 
lista de parceiros FCT não é do conhecimento da comunidade educativa. 

Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET entende como necessário a publicitação da 
lista de parceiros FCT na página do Agrupamento. 

 Sempre que 
aplicável  

30. 
Uma vez por 
período as aulas 
da componente 
tecnológica serão 
lecionadas por 
um stakeholder 
externo 

1ªPERÍODO 
Implementação: Esta atividade não foi implementada no 1º Período. 
Avaliação: Não foi possível realizar esta atividade neste período por motivos alheios ao 
operador EFP (agenda do Stakeholder), tendo sido remarcada para o 2.º período. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Para melhoria desta atividade e tendo em conta o mencionado 
anteriormente, a equipa EQAVET, propõe que a atividade seja realizada no decorrer do 2º 
Período, estando a mesma à responsabilidade dos diretores de curso. A equipa EQAVET 
recomenda ainda que a marcação destas aulas seja realizada em articulação com os diferentes 
Diretores de Curso, para que não se acumulem todas as atividades num período. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação: Atividade implementada. Foi lecionada uma aula por um stakeholder externo 
às turmas do Curso Profissional de Técnico de Desporto, no dia 17 de janeiro. 
Avaliação: A atividade foi avaliada como muito relevante pelos formandos e formadores. Foi 
ainda considerada como tendo forte impacto motivacional. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A atividade deve continuar a ser implementada. 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: A atividade no 3º período acabou por não se concretizar devido à situação de 
confinamento social. 
Avaliação: Não Aplicável. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A atividade deve ser revista para continuar a ser implementada 
no próximo ano, presencialmente, ou online. 

 Trimestral 
 
A atividade prevista 
para o 1º Período 
foi novamente 
calendarizada para 
o 2º Período. 

II  
 
 
 
 

 
 

2ºP 
 
 

II  
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Objetivo Específico 7: Aumentar o envolvimento entre as escolas e as empresas (na área de formação) 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados e Domínio 4 Autoavaliação consistente em Projeto Educativo 
2019/22 

Meta a atingir: Aprofundar o compromisso entre o agrupamento e as 
empresas através da aferição da satisfação dos stakeholders externos 
com a escola, esperando-se alcançar a satisfação de pelo menos 70 % 
dos stakeholders externos inquiridos. 
 
Histórico: Sem histórico (primeiro ano de implementação) 
Periodicidade de monitorização: Ano letivo 
 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 

31. 
Reforço de parcerias, criação de 
novas parcerias, estágios e 
workshops.  
 
 

Implementação: Foram criadas duas novas parcerias, a saber, com a Associação 
de Futebol do Porto e com a Estação Naútica de Vila do Conde. 

Avaliação: A equipa EQAVET considera que estas parcerias são especialmente 
pertinentes no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Desporto. 

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET considera de extrema 
importância a realização destas parcerias e aconselha a assinatura de protocolos 
com instituições parceiras que cubram todas as áreas de formação do operador 
EFP, bem como a publicitação destas listas de parceiros na página do 
Agrupamento. 

Documentos de 
parcerias assinados. 

Sempre que 
aplicável  
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32. 
“Dia da Farda” 

1ºPERÍODO 
Implementação: A atividade está a ser implementada na 3ª terça-feira de cada 
mês. Os Diretores de Curso comunicam com os formandos e fazem o registo 
fotográfico da turma com as respetivas fardas. No 1º Período, a atividade 
realizou-se nos dias 15 de outubro e 19 de novembro de 2019. 
Avaliação: A atividade foi considerada pela equipa EQAVET muito importante na 
promoção do sentimento de pertença a um curso/agrupamento e de identificação 
ao perfil profissional esperado. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Verificou-se que, no 1º Período, nem todos os 
alunos possuíam a farda específica do curso. Para melhoria desta atividade, a 
equipa EQAVET recomenda que seja agilizada a aquisição das fardas (atividade 
condicionada à cabimentação dos cursos profissionais). 
 

2ºPERÍODO 
Implementação: A atividade continua a ser implementada na 3ª terça-feira de 
cada mês. Os Diretores de Curso comunicam com os formandos e fazem o registo 
fotográfico da turma com as respetivas fardas. No 2º Período, a atividade 
realizou-se nos dias 21 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020. Devido à pandemia 
da COVID19 e ao estado de emergência, a atividade já não se realizou no mês de 
Março.   
Avaliação: A atividade foi considerada pela equipa EQAVET muito importante na 
promoção do sentimento de pertença a um curso/agrupamento e de identificação 
ao perfil profissional esperado. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Neste momento, já foram adquiridas fardas mais 
específicas para as turmas do 11.ºano. Quanto às turmas de 10º ano, apesar da 
encomenda das fardas ter sido feita, a entrega das mesmas aos formandos foi 
suspensa, devido à pandemia do COVID19.  

 
3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia da COVID19 e à suspensão da quase 
totalidade das aulas presenciais, a atividade já não se realizou durante o 3º 
Período.   
Avaliação: Não aplicável neste período. 
Revisão/Proposta de Melhoria A atividade foi considerada pela equipa EQAVET 
muito importante na promoção do sentimento de pertença a um 
curso/agrupamento e de identificação ao perfil profissional esperado, pelo que se 
recomenda a sua continuidade nos próximos anos. 

Registos fotográficos 
afixados no placard 
EQAVET 

 

1ºP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ºP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  
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33. 
Elaboração e aplicação do 
Inquérito de satisfação com o 
operador EFP às empresas e 
instituições de ensino superior 

1ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 
2ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, foram suspensas todas as 
atividades letivas e não letivas presenciais, desde o dia 16 de março, e, 
encontrando-se o país em estado de emergência, desde o dia 19 de março até à 
data da elaboração deste Relatório, não foi possível realizar nem reagendar a 
atividade planificada. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  
 
3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19 e ao estado de calamidade 
nacional não foi possível realizar nem reagendar a atividade planificada. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  
 

 Março (Feira das 
Profissões) 
 

1ºP --- 
 
 

2ºP II  
 
 

3ºP II  
 

34. 
Relatório dos resultados com 
definição de melhorias inerentes à 
aplicação dos inquéritos de 
satisfação com o operador EFP às 
empresas e instituições de ensino 
superior 

Implementação: Devido à pandemia do COVID-19 e ao estado de confinamento 
social não foi possível realizar nem reagendar a atividade planificada. 
 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste ano letivo.  

  
Anualmente --- 

 

Objetivo Específico 8: Aumentar o número de formandos que prosseguem estudos (Ensino Pós Secundário e Ensino 
Superior) 
 
Ver Domínio 2 - melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Manter/aumentar a percentagem de formandos em 
prosseguimento de estudos  
 
Histórico 2014-2017: 27,87 % diplomados em prosseguimento de 
estudos Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
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Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 

35. 
Planificação de estratégias 
de apoio à inserção à vida 
ativa (empreendedorismo, 
Feira das Profissões). 

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. Em termos 

de experiência formativa procura-se um reforço de contacto formativo entre o 

contexto escolar e o contexto empresarial para, por um lado, mostrar ao potencial 

empregador o formando e, por outro lado, proporcionar uma experiência mais 

realista das necessidades do mercado de trabalho ao formando.  

Avaliação: Não aplicável neste momento. 

Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 

3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19 e ao estado de calamidade nacional não foi 
possível realizar nem reagendar a atividade planificada. 
 

 Fevereiro/ 
Março 

 

--- 

36. 
Visita dos formandos/ do 
operador EFP às 
instituições de ensino 
superior. 
Reforço de parcerias, 
criação de novas parcerias, 
estágios e workshops. 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano letivo. 

Considera-se que o mesmo público-alvo tem diferentes propósitos e expectativas perante a 

formação inicial, visando a inserção no mercado de trabalho ou o prosseguimento de estudos. 

Por este motivo, as ferramentas para prossecução do indicador 5a) será idêntica mas ajustadas 

às duas possibilidades de colocação que o indicador preconiza. Neste caso, o principal objetivo 

será a orientação dos formandos para uma destas duas vias e a diminuição progressiva das 

situações indefinidas em termos de colocação (outras situações). 

Avaliação: Ao longo do primeiro período nenhuma nova parceria foi assinada com qualquer 

instituição do ensino superior. Ao longo do corrente ano lectivo foram encetados contactos, 

com diferentes entidades, para a criação de novas parcerias. 

Revisão/Proposta de Melhoria: Para prosseguimento de estudos, a equipa EQAVET considera 
bastante relevante o reforço e/ou criação de parcerias com instituições do ensino superior, 
bem como a publicitação das listas de parceiros na página do Agrupamento. 

Documentos de 
parcerias assinados. 

Sempre que 
aplicável  
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37. 
Projeto “Ir mais além” 

2ºPERÍODO  
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. Com vista à 
preparação para os exames nacionais, via acesso ao ensino superior, e dentro da lógica do 
projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, o Agrupamento criou a permeabilidade 
curricular entre o ensino regular e o ensino profissional, permitindo, através do Projeto “Ir mais 
além”, a frequência das aulas de apoio e preparação para exame dirigidas não só aos alunos do 
ensino regular, mas também aos formandos dos cursos profissionais.  
Avaliação: Muito embora a situação de pandemia atual vivida, os alunos do ensino regular 
beneficiaram de aulas de compensação e de preparação à distância. Não obstante os 
formandos do ensino profissional não terem tido a oportunidade de usufruírem dessas aulas, 
foi criado um documento AEDAS_ON_Adenda aos cursos profissionais, relativo aos 
procedimentos a ter em consideração no ensino à distância. Os docentes mantiveram um 
contacto próximo com os formandos, via Microsoft Teams, via email, via WhatsApp,  com o 
objetivo de criar rotinas de trabalho, face à situação de confinamento social.  

Revisão/Proposta de Melhoria: De modo a apoiar mais eficazmente os formandos, foi  criado 
na página do AEDAS, o separador “(Re)orienta-te!”, promovido pelo SPO, nomeadamente pela 
Psicóloga afeta ao POCH, com o objetivo de publicar informações/ orientações, referentes ao 
acesso ao ensino superior. A equipa EQAVET considera também pertinente a realização de uma 
sessão de esclarecimentos a realizar com o SPO, as coordenadoras de Diretores de Turma do 
ensino secundário regular e profissional, os Diretores de Turma e os Diretores de Curso das 
turmas do 12.ºano. 

3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia da COVID19 e à suspensão da quase totalidade das aulas 
presenciais, a atividade foi promovida à distância pelo SPO, nomeadamente pela Psicóloga 
afeta ao POCH. Foi criado na página do AEDAS, o separador “(Re)orienta-te!”com o objetivo de 
publicar informações/ orientações, referentes ao acesso ao ensino superior. 
Foi ainda realizada no dia 15 de maio uma sessão de esclarecimentos pelo SPO, com as 
coordenadoras de Diretores de Turma do ensino secundário regular e profissional, os Diretores 
de Turma e os Diretores de Curso das turmas do 12.ºano. 

Avaliação: Esta atividade é reconhecida como fundamental pela equipa EQAVET dado que o 
esclarecimento e a informação relativa aos percursos formativos é fundamental para prevenir a 
desmotivação e o abandono dos percursos formativos. Deve-se manter em modo presencial ou 
via teleconferência. 

Revisão/Proposta de Melhoria A atividade é considerada pela equipa EQAVET como muito 
importante pelo que se recomenda a sua continuidade nos próximos anos. 

 Interrupção letiva 
do 2º período  --- 

 
 

2ºP II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ºP 
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38. 
Feira das Profissões 

1ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 
 
2ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, foram suspensas todas as atividades letivas 
e não letivas presenciais, desde o dia 16 de março, e, encontrando-se o país em estado de 
emergência desde o dia 19 de março até à data da elaboração deste Relatório, não foi possível 
realizar nem reagendar a atividade planificada.  
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19 não foi possível realizar nem reagendar a 
atividade planificada.  
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Março 

1ºP --- 
 

 
 

2ºP II  
 
 
 

3ºP II  
 

 

1.3 INDICADOR 6a) TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO (AEF)   

Objetivo Específico 9: Adequar o perfil do aluno ao local de Formação em contexto de trabalho (FCT) 
aumentando a relação entre as escolas e empresas na área de formação.  
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade em Projeto Educativo 2019/22 
 

Meta a atingir: Aprofundar o compromisso (comprometimento 
esclarecido) entre o operador EFP e a empresa de FCT. 
 Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 
 

Atividades Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 
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39. 
Avaliação de estágio 
(análise da necessidade 
do operador de FCT e das 
expectativas do 
formando)  

1º Período 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização.  
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

2.ºPeríodo 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, não foi possível recolher todos os 
dados relativos à conclusão da FCT realizada pelos formandos do 12.ºano. Visto que 
todos os docentes, não docentes e formandos se encontram a trabalhar à distância, foi 
determinado que o mesmo procedimento se aplicaria ao período de FCT do 11.ºano, o 
qual foi suspenso em regime presencial desde o dia 16 de março. Este período já tinha 
sido iniciado em todas as turmas do 11.ºano, tendo sido cumprida grande parte da carga 
horária. Com o único objetivo de viabilizar a conclusão deste módulo da FCT, os 
formandos foram solicitados a realizar um trabalho pedagógico que contribuísse para o 
alcance dos objetivos definidos na respetiva formação. Este trabalho pedagógico, 
realizado no domicílio dos formandos, assume a forma de um relatório, no qual consta a 
indicação do local de FCT, descrição das funções, o que aprendeu no período de FCT 
realizado em regime presencial e /ou outra informação relevante. Este trabalho 
desenvolvido à distância deverá ser realizado sob a orientação do Diretor do Curso e, 
sempre que possível, articulado com as entidades de acolhimento de FCT. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

3.ºPeríodo 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, no 10º ano, não houve condições 
para a realização da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) no período previsto. 
Foram, em substituição do Módulo 1 da FCT, lecionados módulos/UFCD do plano de 
formação do 2º ano do ciclo formativo, durante o 3º período deste ano letivo 
(“AEDAS_ON Adenda 1 Cursos Profissionais”, p.3, 2020).  
Avaliação: A atividade decorreu conforme planificada. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A reorganização da carga horária da Formação em 
Contexto de Trabalho (FCT) no próximo ano letivo permitirá que os formandos realizem, 
numa 1ª etapa, a FCT correspondente ao 10º ano (1º ano do ciclo Formativo), iniciando-
se em outubro para estar finalizada no final de novembro. Os Diretores de Curso deverão 
agilizar esta situação com as empresas parceiras ou entidades de acolhimento de 
estagiários.A 2ª etapa de FCT desenvolver-se-á nos prazos normais (“AEDAS_ON Adenda 
1 Cursos Profissionais”, p.3, 2020). 

 Aplicável conforme 
a calendarização de 
FCT do respetivo 
curso de formação. 

--- 
 

 
 

--- 

 

 

 

--- 
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40. 
(Possibilidade de) reforço 
do acompanhamento de 
FCT  

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Por ciclo de FCT 

--- 

41. 
Protocolar com 
associações comerciais e 
industriais da região 
 

1.ºPeríodo 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano letivo. 

Avaliação: Ao longo do primeiro período, nenhum protocolo foi assinado com 

associações comerciais e industriais da região.  

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET considera muito relevante a criação de 
protocolos com associações comerciais e industriais da região, no sentido de credibilizar 
e apoiar a formação profissional. Também se entende como necessário a publicitação 
desses protocolos na página do Agrupamento. 

 
2.ºPeríodo 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano lectivo.  

Avaliação: À semelhança do 1.º período, e devido à situação atual de pandemia do 

COVID19, nenhum protocolo foi assinado com associações comerciais e industriais da 

região.  

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET continua a considerar de extrema 
relevância não só a criação de protocolos com associações comerciais e industriais da 
região no sentido de credibilizar e apoiar a formação profissional, mas também a 
publicitação desses protocolos na página do Agrupamento. 

3.ºPeríodo 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano lectivo.  

Avaliação: À semelhança dos períodos anteriores, e devido à situação atual de pandemia 

do COVID19, nenhum protocolo foi assinado com associações comerciais e industriais da 

região.  

Revisão/Proposta de Melhoria: A equipa EQAVET continua a considerar de extrema 
relevância não só a criação de protocolos com associações comerciais e industriais da 
região mas também a publicitação desses protocolos na página do Agrupamento. 

 Sempre que 
aplicável  
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42. 
Divulgar as atividades da 
escola aos parceiros 
empresariais e vice-versa 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano letivo.  

 

Avaliação: Não aplicável neste momento. 

 

Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Sempre que 

aplicável  

 

Objetivo Específico 10: Incorporar nas práticas pedagógicas as necessidades de mercado/entidades empregadoras  
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aplicar pelo menos duas técnicas de procura 
ativa de emprego 
 
Histórico: Sem histórico. (primeiro ano de implementação) 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação  
 

Atividades a realizar Avaliação e revisão 
Evidências 
recolhidas 

Calendarização Execução 

43. 
Gestão do Currículo: 
ajuste da formação inicial 
(componente técnico-
pedagógica) articulado 
com o Relatório de 
Acompanhamento e de 
Avaliação dos Cursos 
Profissionais do Diretor de 
Curso 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano letivo. 

Entendemos que se deve procurar a maior afinidade possível entre a formação técnico-

pedagógica inicial e a evolução do contexto regional/local do mercado de trabalho. Pela sua 

maior experiência profissional o Diretor de Curso será o profissional de referência para 

estabelecer a “ponte” entre a formação profissional e as necessidades do mercado de trabalho 

ajustando o currículo técnico-pedagógico e orientando o perfil de formação em função da 

elaboração do Relatório Técnico-Pedagógico do Diretor de Curso. Este ajuste curricular pressupõe 

a síntese da aplicação do “Inquérito de Satisfação da Empregabilidade Local” (Modelo EQAVET 

001, 002 e 003) aos stakeholders externos (E. Educação, parceiro de FCT, empresas e Formadores 

pós-secundário).  

Avaliação: Não aplicável neste momento.  

Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Ao longo do ano 
letivo (conforme 
cumprimento da 
planificação 
modular) 
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44. 
Recolha de informação e 
auscultação de 
empregadores e 
operadores de FCT que 
permita o planeamento 
da oferta formativa 
convergente com a 
realidade regional. 

1º Período 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano letivo.  

Avaliação: Durante o primeiro período não se procedeu à recolha desta informação dado que o 

período de Formação em Contexto de Trabalho apenas se iniciou a 05 de Dezembro de 2019. 

Revisão/Proposta de Melhoria: Por uma questão de simplificação e agilização de processos, a 
Equipa EQAVET recomenda que quando o acompanhante de FCT for levantar a avaliação do 
formando, ao local de estágio, aplique o inquérito de “Empregabilidade e satisfação com o 
Operador EFP: inquérito ao empregador e/ou parceiro FCT” (Modelo EQAVET 0003). 

2º e 3º Período 
Implementação: Durante o 2º período, devido à pandemia do COVID-19, não foi possível recolher 
todos os dados relativos à conclusão da FCT realizada pelos formandos do 12.ºano. Visto que 
todos os docentes, não docentes e formandos se encontram a trabalhar à distância, foi 
determinado que o mesmo procedimento se aplicaria ao período de FCT do 11.ºano, o qual foi 
suspenso em regime presencial desde o dia 16 de março, pelo que a recolha de informação 
aconteceu de forma parcial, fragmentada e por isso revelou-se inconclusiva. 
No 10º ano, e pelo mesmo motivo, não houve condições para a realização da Formação em 
Contexto de Trabalho (FCT), no período previsto por isso a recolha de informação foi inexistente. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Ao longo do ano 
letivo  
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45. 
Construção de um 
portefólio individual com 
registo de evidências de 
experiências formativas 
explícitas e relevantes. 

1.ºPeriodo 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização.  
Pretende-se fomentar a efetiva procura de emprego na área de formação, dotando os formandos 
de ferramentas (portefólio, curriculum vitae, carta de recomendação) que lhes permita justificar 
as suas competências no contexto de uma entrevista de emprego. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

2.ºPeriodo 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização.  
Pretende-se fomentar a efetiva procura de emprego na área de formação, dotando os formandos 
de ferramentas (portefólio, curriculum vitae, carta de recomendação) que lhes permita justificar 
as suas competências no contexto de uma entrevista de emprego. 
Avaliação: Todas as turmas do 12.º ano iniciaram a elaboração dos CV em português e inglês para 
incluir nos Portefólios, já criados, dos respetivos formandos, tendo já algumas turmas enviado, 
por email, para os Diretores de Curso os seus CV para impressão. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET propõe a continuidade da atividade no terceiro 
período. 

3ºPERÍODO 
Implementação: A atividade foi implementada em todas as turmas do último ano de formação. 
Durante o período de aulas não presenciais, os alunos foram enviando para os respetivos 
Diretores de Curso os diversos documentos suscetíveis de integrar o portefólio (curriculum vitae, 
carta de recomendação, certificados), que foram impressos e colocados nos respetivos 
portefólios. 
Avaliação: Esta é uma atividade relevante e consequente dado que se constitui como um 
primeiro passo de consciencialização para o desempenho de uma atividade profissional e como 
um primeiro contacto com a realidade do mercado de trabalho. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET propõe a continuidade da atividade nos 
próximos letivos. 

 Até ao final do 
Curso 

 
 

--- 
 
 
 
 

2ºP 
 

 
 

3ºP 
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46. 
Promoção da Cidadania e 
Desenvolvimento 
(alocando o logotipo 
“energia profissional” a 
cada uma das atividades 
do curso)  

1ºPERÍODO 
Implementação: Esta atividade já foi implementada em dois momentos do 1 Período, pela turma 
N do 10.º ano e o Parlamento dos Jovens 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 

2ºPERÍODO 
Implementação: No 2º Período, esta atividade foi implementada em todas as turmas dos Cursos 
Profissionais, através do Parlamento dos Jovens e do Orçamento Participativo de Escola. 
Avaliação: Estas atividades não chegaram ao seu termo devido à Pandemia COVID19, mas dentro 
do que foi possível aferir, a equipa EQAVET considera a concretização da atividade conseguida, 
válida e positiva pelo significativo envolvimento dos alunos dos cursos profissionais na 
apresentação de propostas/Listas ao Parlamento Jovem e ao Orçamento Participativo de Escola.  
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa considera importante realizar esta atividade, sempre 
que se justifique. 
 
3.ºPeríodo 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o ano lectivo.  

Avaliação: Devido à situação atual de pandemia do COVID19, não foi possível implementar a 

atividade durante o 3º período.  

Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa considera importante a continuação da realização desta 
atividade, pela vertente emocional e de envolvimento social que apresenta. 

 Até ao final do 
Curso 1ºP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ºP  

 
 
 
 
 
 

3ºP II 
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47. 
Construção do Curriculum 
Vitae do formando 
 

1.ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização 
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  
 
2.ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Todas as turmas do 12.º ano iniciaram a elaboração dos CV em português e inglês para 
incluir nos Portefólios, já criados, dos respetivos formandos, tendo já algumas turmas enviado, 
por email, os seus CV para impressão. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET propõe a continuidade da atividade no terceiro 
período. 
 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: A atividade foi implementada em todas as turmas do último ano de formação. 
Durante o período de aulas não presenciais, os alunos foram enviando por email para os 
respetivos Diretores de Curso. Os Curriculum Vitae foram impressos e colocados nos respetivos 
portefólios. Os currículos foram elaborados em português e inglês e, em algumas turmas também 
em espanhol. 
Avaliação: Esta é uma atividade relevante e consequente dado que se constitui como um 
primeiro passo de consciencialização para o desempenho de uma atividade profissional e como 
um primeiro contacto com a realidade do mercado de trabalho. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET propõe a continuidade da atividade nos 
próximos letivos. 

 Até ao final do 
Curso 

 

--- 
 
 
 

--- 
 
 

 
 

3ºP 
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48. 
Simulação (1º semestre 
do 3º ano do curso) e 
efetivação da candidatura 
(2º semestre do 3º ano do 
curso) a ofertas de 
emprego na área de 
formação. 

1.ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização 
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  
 
2.ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Os formandos do 12.ºano encontram-se a realizar a simulação e efetivação da 
candidatura a ofertas de emprego na área de formação, enviando a evidência, por email, ao 
Diretor de Curso. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  

3ºPERÍODO 
Implementação: A atividade foi implementada online em todas as turmas do último ano de 
formação. 
Avaliação: Esta é uma atividade relevante e consequente dado que se constitui como um 
primeiro passo de consciencialização para o desempenho de uma atividade profissional e como 
um primeiro contacto com a realidade do mercado de trabalho. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET propõe a continuidade da atividade nos 
próximos letivos. 

 3º ano do curso. 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ºP 

49. 
Carta de Recomendação 
(por proposta do Diretor 
de Curso) 

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Final do curso 

--- 

50. 
Solicitar Carta de 
Recomendação às 
Entidades de FCT (quando 
aplicável, em função do 
desempenho do 
formando) 

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  

3ºPERÍODO  
Implementação: Após realização do período de Formação em Contexto de Trabalho, no ano 
letivo 2019-2020, foi passada uma carta de recomendação pelo Hotel Minho, em Vila Nova de 
Cerveira, a duas alunas, do Curso Profissional de Esteticista, com os números de Processo 17413 e 
20967, testemunhando o apreço pelas competências e qualidades pessoais demonstradas.  
Avaliação: A Equipa EQAVET considera muito relevante, pois traduzem a excelência do trabalho 
realizado pelo operador EFP, bem como um incentivo para a vida profissional dos jovens 
finalistas. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET propõe a continuidade do processo de 
enriquecimento dos portefólios dos formandos. 

 Final de cada FCT   

--- 
 
 

3ºP 
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1.4 INDICADOR 6b3) GRAU DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES 

Objetivo Específico 11: Adequar o perfil do aluno ao mercado de trabalho 
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade em Projeto Educativo 2019/22 

Metas a atingir: Transferência gradual das percentagens de pouco 
satisfeito e satisfeito para muito satisfeito. Reforço do 
trabalho/treino das competências de Comunicação e Relações 
Interpessoais, Planeamento e Organização. 
 
Histórico 2014-2017: As competências Comunicação e Relações 
Interpessoais, Planeamento e Organização foram as menos bem 
pontuadas pelas entidades empregadoras inquiridas. 
 
 Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 

Atividades a realizar Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 
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51. 
Análise do Relatório de 
Acompanhamento e de 
Avaliação dos Cursos 
Profissionais do Diretor 
de Curso em sede de 
Conselho de Curso 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o curso. O conselho de curso sugere 

um reforço das competências, menos bem conseguidas, em contexto de aula e de FCT. Os 

formadores e orientadores de FCT aferem a evolução do treino das competências em 

contexto de aula e em contexto de trabalho. 

Dada a Taxa de Satisfação Global do ciclo 2014/2017 ser muito elevada (97,5%), entendeu-se 

investir na qualidade da satisfação do empregador ao invés de aumentar a quantidade de 

empregadores satisfeitos. Assim, a evolução do indicador será expressa em grau de satisfação 

e não em percentagem. 

 

3º Período 

Avalição: Foi fundamental a realização de reuniões de Conselho de Curso, presididas pelo 

respetivo Diretor de Curso, com a presença de todos os professores que leccionam  as 

respetivas turmas dos cursos profissionais, desde o 1.º ao 3.º ano do ciclo formativo, para 

coordenação interdisciplinar, definição de procedimentos comuns, entre outros assuntos, 

nomeadamente respeitantes à avaliação e à gestão da disciplina dos alunos. Os Diretores de 

Curso desempenharam um  papel valioso, enquanto garantes da qualidade da formação 

recebida pelos alunos que frequentam os respetivos cursos. 

Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET propõe a continuidade da atividade nos 

próximos letivos, dada a sua relevância. 

 Durante todo o 
curso 1ºP  

52. 
Integrar de uma forma 
mais assertiva a 
competência 
Planeamento e 
Organização no contexto 
da FCT 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o curso (períodos de FCT).O 
que parece mais importante, na opinião da equipa EQAVET, é ajustar o perfil do 
aluno e aquilo que ele aprendeu à rotina do cargo e à expectativa do empregador, 
não se olhando tanto ao que o aluno sabe mas ao que pode fazer com aquilo que 
aprendeu. A EQUIPA pensa que a promoção do desenvolvimento dos valores de 
trabalho em equipa, de compromisso com o projeto da empresa, do 
reconhecimento de hierarquias ou o cumprimento de horários torna-se mais 
importante para o empregador do que o que o aprendente sabe (ou aprendeu a 
fazer) em dado momento.  
Avaliação: Não aplicável neste momento.  

Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Durante todo o 
curso (períodos de 
FCT) 

--- 



                                  
     

      
 48/60  

 

Data de realização: 10/07/2020  

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches  
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria  252 640 499  
URL: www.aedas.edu.pt |  

53. Desenvolver o treino 
da competência 
Comunicação e Relações 
Interpessoais de uma 
forma mais sistemática e 
transversal. 

Implementação: Atividade a realizar ao longo de todo o curso 
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  
 

Planificações 
disciplinares / Projetos 
Integradores (Dossiê 7 
– Coordenação dos 
Cursos Profissionais) 

Durante todo o 
curso  

54. Atribuição do 
diploma do melhor aluno 
do Ensino Profissional 
por curso 

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: Nas turmas do 12.ºano, o Diretor de Curso propôs ao Conselho de 
Turma/Conselho de Curso o nome do aluno considerado o melhor aluno do curso, tendo sido 
registado o parecer de todos os presentes. O documento “O Melhor Aluno do Ensino 
Profissional Por Curso” foi preenchido para 5 alunos, a saber Proc.18127, 20950, 17405, 
16687 e 16644), tendo-lhes sido atribuído um diploma. Refere-se ainda que 30 alunos 
integraram o Quadro de Valor e de Excelência.  
Avaliação: Esta é uma atividade com forte cunho emocional e motivador, no sentido da 
promoção e reconhecimento do esforço individual. Diplomas afixados no placard EQAVET. 
Revisão/Proposta de Melhoria: A Equipa EQAVET considera a atividade muito relevante e 
propõe a continuidade da atividade nos próximos letivos. 

 
 

 

 

Modelo AEDAS0071 “O 

Melhor Aluno do 

Ensino Profissional Por 

Curso” 

Final do curso 

--- 
 
 
 
 
 

 
3ºP 

 

Objetivo Específico 12: Aumentar a taxa de resposta dos empregadores ao inquérito de satisfação. 
 
Ver Domínio 2 - melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Metas a atingir: Aumentar para 60% a taxa de resposta dos 
empregadores 
 
Histórico 2014-17: 57,1% de respostas dos empregadores.  
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 

Atividades a realizar Avaliação e revisão Evidências recolhidas Calendarização Execução 

55. Carta ao empregador 
(Apresentação e pedido de 
colaboração para o projeto 
EQAVET). Divulgação do Plano 
de Ação EQAVET 

 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização.  
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

  
Final de ciclo 
formativo 

--- 
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56. 
Feira das profissões (convite 
para participação) 
Auscultação para a 
empregabilidade local 

1ºPERÍODO 
Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização. 
Avaliação: Não aplicável neste momento. 
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 
 

2ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, foram suspensas todas as atividades letivas 
e não letivas presenciais, desde o dia 16 de março, e, encontrando-se o país em estado de 
emergência desde o dia 19 de março até à data da elaboração deste Relatório, não foi possível 
realizar nem reagendar a atividade planificada. 
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento.  

3ºPERÍODO 
Implementação: Devido à pandemia do COVID-19, foram suspensas todas as atividades letivas 
e não letivas presenciais, desde o dia 16 de março até ao final do ano lectivo. Não foi possível 
realizar nem reagendar a atividade planificada. 
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 

 Anualmente 

1ºP --- 
 

2ºPII 
 

 
3ºPII 
 

 
57. 
Contacto telefónico (para 
operacionalização de 
aplicação de inquérito) 
 
 

Implementação: Atividade a realizar conforme previsto na calendarização 
Avaliação: Não aplicável neste momento.  
Revisão/Proposta de Melhoria: Não aplicável neste momento. 
 
3ºPERÍODO 
Implementação: A atividade foi realizada conforme a calendarização, pelos Diretores de Curso, 
para o Ciclo Formativo 2015 – 2018. 
Avaliação: Conseguiu-se contactar 91% de empregadores que responderam ao inquérito 
registando-se uma melhoria de 29% em relação ao ciclo formativo 2014-2017 (que registou 
uma taxa de contacto e resposta ao inquérito de 62%). 
Revisão/Proposta de Melhoria: esta é uma das atividades fundamentais do projecto EQAVET 
que se deve manter e fazer por melhorar ao nível da percentagem de resposta. 

 Final de ciclo 
formativo --- 

 
3ºP 
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2.Monitorização global dos objetivos específicos do Plano de Ação – Avaliação e Revisão 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 2º Período do ano letivo 2019/2020  

Indicador 4a – Taxa de Conclusão de Cursos 
 

 Objetivo Específico 1: Reduzir o Abandono Escolar (Desistências)  

 A monitorização de alunos em situação de abandono escolar (anulação de matrícula e /ou transferência de escola), durante o segundo período, corresponde a uma 

percentagem de 1,2%, sendo que a situação de anulação de matrícula corresponde uma percentagem de 0,9% e a situação de transferência de escola corresponde a uma 

percentagem de 0,3%. 

 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 3º Período do ano letivo 2019/2020 

Objetivo Específico 1: Reduzir o Abandono Escolar (Desistências) 

A monitorização de alunos em situação de abandono escolar (anulação de matrícula), durante o terceiro período, corresponde a uma percentagem de 0,6%, registando-se 

assim uma melhoria de 0,6% relativamente ao período letivo anterior.  

 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 2º Período do ano letivo 2019/2020 

Objetivo Específico 2: Reduzir o Absentismo (promoção da assiduidade e pontualidade)  

Atendendo ao facto de, uma parte das aulas do 2.º Período não terem sido lecionadas presencialmente, nem com a normalidade prevista, os dados referentes a este 

objetivo não deverão ser considerados para se proceder a uma análise comparativa entre períodos. A intermitência provocada pela Covid-19, pelo confinamento social e 

pela alternância entre o ensino online e presencial ao longo do 2º período não permitem uma análise válida deste indicador para o corrente ano letivo. 
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2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 3º Período do ano letivo 2019/2020 

Atendendo ao facto de, uma parte das aulas do 3.º Período não terem sido lecionadas presencialmente, nem com a normalidade prevista, os dados referentes a este 

objetivo não deverão ser considerados para se proceder a uma análise comparativa entre períodos. A intermitência provocada pela Covid-19, pelo confinamento social e 

pela alternância entre o ensino online e presencial ao longo do 3º período não permitem uma análise válida deste indicador para o corrente ano letivo. 

 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 2º Período do  ano letivo 2019/2020 

Objetivo Específico 3: Reduzir os módulos em atraso, conforme Modelo INOVAR P016. 

Devido à situação de pandemia, a realização dos exames foi feita à distância, sob a forma de proposta de trabalho. A avaliação da atividade é excelente, pois 99,3% dos 

alunos inscritos na 1ª Época de Exames - Março 2020 - conseguiram concluir os módulos em atraso. Assim, 46 formandos inscreveram-se em 141 módulos. Desses, 140 

módulos foram realizados com sucesso. 

 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 3º Período do ano letivo 2019/2020 

Atendendo ao elevado número de alunos que recuperaram módulos em atraso na primeira época de exames, o número de inscrições na época d de julho foi residual. 

Assim, dos 14 alunos inscritos, apenas três alunos não recuperaram qualquer módulo, sendo que destes três, uma aluna, com o Processo numero 18601, acabou por 

concluir o curso profissional através da realização de uma proposta de trabalho. A análise comparativa fica comprometida pelo facto de as duas épocas se terem realizado 

em circunstâncias desiguais, uma à distância e outra presencialmente. 
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2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 2º Período do ano letivo 20 19/2020 

Objetivo Específico 4: Aumentar a satisfação dos formandos  

Face aos resultados obtidos aquando da aplicação do “Questionário de Avaliação de Satisfação da Disciplina”, no 2º período, a equipa EQAVET assinala: 

 uma melhoria da taxa de Satisfação Global ( 88,6% no 1º Período e 92,8% no 2º Período).  

 uma redução de 4,2%, relativamente ao 1º período (11,4%) de respostas que consubstanciam alguma avaliação negativa. (7,2%, no 2.º Período) 

 um acréscimo de 21,9% de taxa de respostas ao inquérito.  
 

 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 3º Período do ano letivo 2019/2020 

Face aos resultados obtidos aquando da aplicação do “Questionário de Avaliação de Satisfação da Disciplina”, no 3º período, a equipa EQAVET assinala: 

 uma melhoria da taxa de Satisfação Global  de 2,3%  ( 88,6% no 1º Período e  92,8% no 2º Período e 95,1% no 3.º período ).  

 uma redução de 4%, relativamente ao de respostas que consubstanciam alguma avaliação negativa. (11,4%, no 1º período; 7,2%, no 2.º Período e 3,2%, no 3.º 

período). 

 Decréscimo do número de respostas ao questionário (21,5%), voltando o total ao valor aproximado do 1º período. (1290 respostas, no primeiro período, 1644 

respostas no 2º período e 1284, no 3.º período). 
 

 

 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 2º Período do ano letivo 2019/2020 

Objetivo Específico 5: Melhorar o relacionamento com os encarregados de educação 

Devido à pandemia do COVID19, foram suspensas todas as atividades letivas e não letivas presenciais, desde o dia 16 de março e, encontrando-se o país em estado de  
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emergência desde o dia 19 de março até à data da elaboração deste Relatório, não se realizaram as reuniões de entrega dos registos de avaliação dos formandos com os 

Encarregados de Educação, não sendo, por isso, possível proceder a uma análise comparativa entre períodos. A intermitência provocada pela Covid-19, pelo confinamento 

social e pela alternância entre o ensino online e presencial ao longo do 2º  período não permitem uma análise válida deste indicador para o corrente ano letivo. 

 

2.1 Monitorização dos Objetivos Específicos intermédios do 3º Período do ano letivo 2019/2020 

Devido à pandemia do COVID19, não se realizaram (tal como já havia acontecido no 2º período) as reuniões de entrega dos registos de avaliação dos formandos com os 

Encarregados de Educação, não sendo, por isso, possível proceder a uma análise comparativa entre períodos. A intermitência provocada pela Covid-19, pelo confinamento 

social e pela alternância entre o ensino online e presencial ao longo dos 2º e 3º períodos não permitem uma análise válida deste indicador para o corrente ano letivo. 

Observação: A monitorização da totalidade das atividades e os indicadores criados pelo AEDAS que aqui possam não estar identificados encontram-se no no ponto 1 do presente documento. 

 

3. Conclusões  

Após avaliação da aplicação do Plano de Ação, destaca-se como ponto forte: 

a) O elevado grau de concretização da maioria dos objetivos específicos constantes do indicador 4a (Taxa de Conclusão dos Cursos) que contempla 29 das 57 

atividades que perfazem este Plano de Ação, mais dependentes da acção do Operador EFP e menos sujeitos ao efeito das contingências do confinamento social 

ditado pela pandemia do Covid-19 ; 

 

Neste sentido, destacam-se como pontos passíveis de progressão e remediação (face à maior incerteza da sua concretização em função das contingências do Covid-19); 

b) A não execução de algumas atividades afetas aos indicadores 4a, 5a (Taxa de Colocação dos Diplomados) e 6a (Taxa de Diplomados a exercer Profissões 

Relacionadas com o Curso/Área de Ensino e Formação). Tal situação ficou continua-se a dever à situação de confinamento, afastamento social e ausência muito 

significativa de ensino e actividades presenciais que comprometem significativamente uma parte destas atividades; 
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A equipa EQAVET considera ainda que, face aos resultados obtidos aquando da aplicação do “Questionário de Avaliação de Satisfação da Disciplina”, no 3º período: 

 

c) A equipa considera essencial aumentar o número de formandos e de respostas ao inquérito, pelo que o Diretor de Curso deve procurar criar estratégias no 

contexto de ensino à distância para motivar e comprometer os formandos de modo a garantir que todos respondam por disciplina aos inquéritos; 

d) No que se refere às metodologias de trabalho adotadas, avaliação e comunicação de resultados, perante a situação de pandemia, o operador continua a 

operacionalizar o “Plano de Ensino à Distância para os cursos profissionais AEDAS_ON_adenda”, que estrutura a forma de implementação da formação profissional 

durante esta fase; 

e) Os recursos materiais são uma variável exógena, dependente do financiamento dos cursos, logo de difícil e imprevisível resolução.  

f) No respeitante ao relacionamento interpessoal considera-se que, perante a incerteza da retoma do ensino presencial, se deve continuar a iniciativa do Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO) - Perto de ti!, procedendo  a um acompanhamento mais próximo dos alunos em maior risco de abandono. 

 

A equipa EQAVET considera ainda que, face aos resultados obtidos aquando da aplicação do “Questionário de Avaliação de Satisfação do Curso/Operador”: 

 

g) Se deve reformular este questionário em termos de cronograma passando a ser aplicado apenas no final do 3º ano do curso e desfasado do “Questionário de 

Avaliação de Satisfação da Disciplina” para evitar a dispersão de respostas. Por este motivo, não se consideram outras propostas de melhoria porque o fazendo, 

perante a mistura de dados dos 3 anos (10º, 11º e 12ºano) e o reduzido número de formandos e respostas ao inquérito, se estaria a desvirtuar a proposta de o 

reformular. Assim o “Questionário de Avaliação de Satisfação do Curso/Operador” será aplicado, tratado e analisado, a partir do próximo ano, nos termos agora 

propostos. 
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3.1. Plano de Melhoria 

Devido à pandemia do COVID-19, foram suspensas todas as atividades letivas e não letivas presenciais, não foi possível concluir, realizar nem reagendar uma parte das 

atividades planificadas pelo que se mantém em vigor o Plano de Melhoria aprovado no 1º período e revisto/ratificado no 2º periodo. Ainda assim, apesar da distância o 

AEDAS manter-se-á próximo dos formandos através de: 

 AEDAS_ON Adenda; 

 SPO-Perto de ti; 

 SPO-Acesso ao Ensino Superior (Re)Orienta-te. 

 

 

A EQUIPA EQAVET 

Vila do Conde, 10 de julho de 2020 

A Equipa PRO-EQAVET AEDAS 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 10 de julho de 2020 

________________________________________________________ 

(Dra. Ana Alice Da Silva Araújo Lopes Rodrigues) 


