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Introdução 
 

Enquadramento 
 

No cumprimento  

1. da Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro que aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não 

superior e institui, no seu artigo 6º, o caracter obrigatório da autoavaliação das escolas;  

2. da alínea c) do ponto 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação em vigor, 

que institui como um dos instrumentos de autonomia da escola “o relatório de autoavaliação, documento 

que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à 

avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua 

organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do 

serviço educativo”;  

3. do Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, que determina que as escolas profissionais sejam objeto de 

avaliação sistemática, tendo em vista a implementação de um sistema de garantia da qualidade dos 

processos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos articulado com o Quadro de Referência 

Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET);  

e considerando 

1. a necessidade de documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de 

ensino e formação profissional e a qualidade das práticas de gestão; 

2.o compromisso com a qualidade que passa pela implementação de um processo cíclico de melhoria 

contínua: planeamento, implementação, avaliação e revisão; 

3. o sistema de qualidade alinhado com o quadro de referência EQAVET que tem como referência a 

missão, visão e valores próprios, enquadrados no projeto educativo,  

 

a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça apresenta o relatório 

de avaliação interna 2021/2022 referente ao 1º semestre, que inclui a avaliação, revisão e melhoria do 

plano de ação e a análise dos indicadores referente ao ciclo de formação 2017/2020, 18 meses após a 

conclusão da formação (Anexo 2 EQAVET). 
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Objetivos 
 
São objetivos principais da autoavaliação: 

1. Melhorar a qualidade e a eficácia do ensino e formação profissional; 

2. Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa; 

3. Incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito empreendedor, a todos os níveis; 

4. Contribuir para combater o desemprego ao equacionar o desfasamento entre necessidades do 

mercado de trabalho e qualificações da população ativa; 

5. Facilitar a cooperação entre os operadores de ensino e formação profissional e o mercado de trabalho; 

6. Reforçar a mobilidade setorial, nacional e internacional; 

7. Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade 

na escola; 

8. Garantir a credibilidade do desempenho da escola; 

9. Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa e sensibilizá-los para a participação 

ativa no processo educativo; 

10. Promover uma cultura de melhoria contínua da organização, do funcionamento e dos resultados do 

sistema educativo e do projeto educativo. 

 

Estrutura 
 
Este relatório está dividido em diferentes secções. Em cada secção é analisada, individualmente, a 

consecução de um objetivo inscrito no plano de ação e da meta que lhe corresponde. 

Cada secção apresenta: 

-  O enquadramento do objetivo no plano de ação EQAVET e/ou no plano de ação do Projeto Educativo; 

- O histórico dos resultados obtidos em avaliações anteriores; 

- Os dados em análise, isto é, os dados e resultados obtidos na última avaliação efetuada; 

- A análise dos resultados obtidos neste semestre e a comparação com os resultados obtidos em 

avaliações anteriores;   

- A avaliação, revisão e melhoria do plano de ação onde, após a apreciação dos resultados, se propõem 

alterações às ações já definidas (alerta-se aqui para a opção de substituir a designação atividade por ação, 

porque se tratam de ações que englobam várias atividades);  

- A eventual proposta de novas ações de melhoria para a consecução dos objetivos e das metas. 
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Metodologia 
 
A. A metodologia usada para o apuramento e a análise dos dados constantes deste relatório apresenta 

alterações significativas, relativamente aos anos anteriores, que resultam da procura de uma melhoria 

contínua dos processos de autoavaliação. A comparação dos resultados obtidos com o histórico apurado, 

particularmente nos indicadores que não decorrem do EQAVET, é, por isso, mais complexa e nem sempre 

exequível. Todas essas situações são devidamente assinaladas em cada um dos indicadores examinados. 

Para além das alterações a nível da metodologia, existem outros fatores que interferiram na análise 

efetuada: 

1. A partir do ano letivo 2021/2022, ao abrigo do ponto 5 do Despacho nº 6726-A/2021 de 8 de julho, a 

escola passou a funcionar em regime de semestralidade, decisão concertada em sede de reunião 

concelhia da autarquia e dos diretores de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do concelho 

de Alcobaça. Para o apuramento dos dados e a análise comparativa dos resultados da avaliação interna, 

a equipa de autoavaliação/EQAVET considera o 1º semestre, que enquadra as atividades letivas até 31 de 

janeiro, equivalente ao anterior 1º período e o 2º semestre, cujas atividades letivas decorrem até ao final 

do ano letivo, equivalente aos anteriores 2º e 3º períodos; 

2.Por orientação da ANQEP, a partir de 2021, os alunos transferidos (dentro da escola, para outro curso, 

ou para outros estabelecimentos de ensino) não são considerados no cálculo das taxas. 

B. Foi igualmente objetivo desta equipa simplificar o processo de autoavaliação, já de si bastante 

complexo:  

1.A existência de dois planos de ação – EQAVET e Projeto Educativo – que apresentam alguns objetivos, 

metas e ações comuns, mas formulados e calculados de forma diferente e que obrigam a uma análise e 

revisão distinta, não é adequada a um processo de avaliação que deve integrar os requisitos, não só do 

alinhamento com o quadro EQAVET, mas também os da IGEC. 

Assim, numa lógica de integração e de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do 

processo de autoavaliação, propõe-se a fusão dos dois planos e a instituição do plano de ação EPADRC 

para, por um lado, a autoavaliação ser efetivamente integradora e eficiente, por outro para evitar 

procedimentos reiterados e desta forma agilizar e rentabilizar o trabalho da equipa. 

Informa-se ainda, que, por uma questão de uniformização, no eixo de ação 1, a área de intervenção 1.1 – 

Apoio à aprendizagem passou a ser a área 1.3 e a área de intervenção 1.3. – Resultados académicos passou 

a ser a área 1.1. 

2.Em cada ano letivo apresentavam-se: o relatório dos inquéritos de vocação; os relatórios dos inquéritos 

de satisfação aos vários membros da comunidade educativa (Entidades FCT, alunos, EE, PD e PND); o 

relatório de empregabilidade às 4 semanas; o relatório de empregabilidade aos 6 meses; o relatório de 

empregabilidade aos 12 meses; o relatório EQAVET – análise do anexo 2 (relatório de empregabilidade 
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aos 18 meses); os relatórios de avaliação e revisão do plano de ação para cada um dos períodos letivos; 

os relatórios de autoavaliação interna para cada um dos períodos letivos; o relatório de progresso anual. 

Aproximadamente 17 relatórios de autoavaliação que, após terem sido alvo de uma análise cuidada, 

exaustiva, objetiva e refletida e, mediante a consulta à empresa de consultoria interna que presta apoio 

à escola, a equipa decidiu concentrar em 3 relatórios anuais: Os relatórios de avaliação interna de 1º 

semestre e de 2º semestre e o relatório de progresso anual. 

C. Salienta-se ainda que as ações da escola aqui avaliadas não podem ser interpretadas de forma isolada. 

Uma ação contribui, não só para o objetivo ao qual está agregado, mas, de forma mais direta ou indireta, 

para todos os outros. Toda a ação da escola deve ser considerada numa perspetiva integradora que 

concorre para uma melhoria efetiva da prestação do serviço educativo.  

D. Os dados aqui apresentados foram apurados: 

1. na plataforma de gestão de informação interna EscolaPro da MercúrioTic, empresa contratada desde 

o ano letivo 2020/2021; 

2. na plataforma SIGO (Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa); 

3. nas atas de conselho de turma de avaliação de 1º semestre;  

4. nos dados disponibilizados pelas diferentes estruturas da escola;  

5. nos documentos internos da escola, nomeadamente o PAA, os relatórios de anos letivos anteriores, o 

projeto educativo; 

6. para a análise dos indicadores do Anexo 2 EQAVET foram ponderados os dados referentes às turmas 

do triénio 2017/2020, apurados pela equipa de trabalho EQAVET/ autoavaliação e registados no anexo 2 

da plataforma EQAVET/ANQEP, em anexo a este relatório. 

Para o indicador 4 a), foram registados os resultados constantes nos documentos de avaliação interna. 

Para os restantes indicadores, os dados foram recolhidos por inquérito telefónico junto dos diplomados 

e dos seus empregadores, durante os meses de dezembro e janeiro (18 meses após a conclusão da 

formação).  

E. Refira-se também que a equipa de autoavaliação/ EQAVET é composta por 5 docentes que reúne 

semanalmente, às quartas-feiras, em dois tempos de 60 minutos. 
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B.1. População escolar - Alunos 
 
 

1.Turmas em funcionamento (final 1º semestre) 
 
 

    N.º de Turmas/ N.º de Alunos  

    Totais por curso, em cada ano letivo                                                                                              

Tipologia 
do curso 

Designação do curso 

2019/2020 2020 / 2021 2021/2022 

N.º    T/GF  N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL 

CP 
Técnico/a de 
restaurante/bar 

1,5 33 1,5 32 1 19 

CP 
Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

2 31 1,5 24 1,5 27 

CP 
Técnico/a de produção 
agropecuária 

4 84 4,5 89 4 87 

CP 
Técnico/a de recursos 
florestais e ambientais 

0,5 8 0,5 5 0,5 5 

  
Total cursos 
profissionais 

8 156 8 150 7 138 

CEF 
Empregado/ de 
restaurante/bar - Tipo 3 

1 20 1 10 0,5 8 

CEF 
Operador/a de 
eletrónica e 
computadores - Tipo 3 

0 0 0 0 0,5 9 

  
Total CEF 1 20 1 10 1 17 

  
Total escola 9 176 9 160 8 155 

 
 

Análise 
 
No final do 1º semestre, a escola tem um total 155 alunos, distribuídos por 7 turmas (138 alunos e 7 

turmas dos cursos profissionais e 17 alunos e 1 turma do CEF). 

Comparativamente ao ano letivo anterior, verifica-se um decréscimo, tanto do número de alunos, como 

do número de turma. Esse decréscimo é ainda mais acentuado quando analisamos os valores de 

2019/2020: há menos 1 turma e menos 21 alunos.  

Apesar da diferença em cada ano não ser muita acentuada, não deixa de ser preocupante a tendência 

decrescente, principalmente quando atentamos apenas nos cursos profissionais. Há dois anos letivos 

consecutivos que o curso de técnico/a de recursos florestais e ambientais não obtém o número de alunos 
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suficientes para abrir turma. Os cursos de técnico/a de restaurante/ bar e de produção agropecuária 

perderam 0,5 turma em relação ao ano letivo 2020/2021. 

Embora cientes do decréscimo da taxa de natalidade a nível nacional, que atinge todas as escolas do país 

e da dificuldade na obtenção de alunos, ligados às escolas que frequentam desde os ciclos formativos 

anteriores, considera-se fundamental a aposta numa ação de divulgação concertada e persistente que 

envolva toda comunidade escolar, inclusive stakeholders externos que valorizam a formação ministrada 

na EPADRC, e a participação ativa de todos os docentes. Esta proposta consta das ações de melhoria na 

secção 4.3.1. Mecanismos de comunicação. 

 

2. Alunos por turma e género 
 

Número de alunos por turma e género 

Setembro - (dados recolhidos a 27 setembro) Janeiro - Final do 1º Semestre 

Turmas 
Total 

alunos 
Masculino Feminino 

Total 
alunos 

Masculino Feminino 
Média de 

idades 

1ºTPA - 21/24 26 26 0 25 25 0 15,7 

1ºTRB - 21/24 12 7 5 11 6 5 16,4 

1ºTCP - 21/24 9 4 5 10 5 5 16,3 

2ºA TPA - 20/23 22 21 1 21 20 1 16,6 

2ºB TPA - 20/23 12 12 0 12 12 0 17,4 

2ºTRB - 20/23 8 1 7 8 1 7 17,5 

3ºA RFA - 19/22 5 5 0 5 5 0 17,0 

3ºX TPA - 19/22 11 9 2 11 9 2 17,7 

3ºV TPA - 19/22 19 17 2 18 16 2 18,3 

3ºX TCP - 19/22 18 8 10 17 7 10 18,3 

Total 
Profissional 

142 110 32 138 106 32 17,1 

EB3 - 21/22 8 3 5 8 3 5 15,8 

OEC3 - 21/22 9 9 0 9 9 0 15,5 

Total CEF 17 12 5 17 12 5 15,6 

Total escola 159 122 37 155 118 37 16,4 
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Alterações ocorridas durante o 1º semestre 

Turmas Total  

Anulação de 
matrícula (AM) 

Transferência (TR) 
Exclusão por faltas 

(EF) 
Transferência para a 

escola (TPE) 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

1ºTPA - 21/24 1     1            

1ºTRB - 21/24 1     1           

1ºTCP - 21/24               1   

2ºA TPA - 20/23 1  1              

2ºB TPA - 20/23                   

2ºTRB - 20/23                   

3ºA RFA - 19/22                   

3ºX TPA - 19/22                   

3ºV TPA - 19/22 1 1               

3ºX TCP - 19/22 1 1               

Total 
Profissional 

5 3   2       1   

EB3 - 21/22                   

OEC3 - 21/22                   

Total CEF 0                 

Total escola 5 3   2       1    

 
 

Análise 
 
No final do 1º semestre, 155 alunos frequentam a escola - 138 nos cursos profissionais e 17 nos CEF. 

Há 118 alunos do sexo masculino (106 nos cursos profissionais e 12 nos CEF) e apenas 37 alunas (32 nos 

cursos profissionais e 5 nos CEF).  

A média de idades global é de 16,4 – 17,1 nos cursos profissionais e 15,6 nos CEF. 

Durante o 1º semestre, verificaram-se 3 anulações de matrícula e 2 transferências, todas de alunos do 

sexo masculino. Uma das transferências ocorreu internamente: 1 aluno do 1ºano do curso de técnico/a 

de restaurante/bar solicitou transferência para o curso de técnico/a de cozinha/pastelaria. O outro aluno 

de 1º ano pediu transferência para um curso profissional de uma área formativa inexistente na escola, a 

29 de setembro.  

As anulações de matrícula são devidamente analisadas em secção própria neste relatório (Taxa 1.2.1.) 

Salienta-se ainda a matrícula de 3 alunos MENA (Menores Estrangeiros Não Acompanhados) com plano 

curricular próprio, 1 no 1º ano do curso de técnico/a de agropecuária e 2 no curso técnico/a de 

cozinha/pastelaria. 
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3. Caracterização socioeconómica 
 

Apoios socioeconómicos   

Janeiro - Final 1º semestre Abono familiar (AF) 
Suplemento 

alimentar 

Bolsa de 
material de 

estudo 

Turmas 
Total 

alunos 
Escalão 

1A 
Escalão 

2B 
Escalão 

3/C 
  

1ºTPA - 21/24 25 4 5 5  14 

1ºTRB - 21/24 11 3 3 1  7 

1ºTCP - 21/24 10 3 5 1  9 

2ºA TPA - 20/23 21 4 1 2  7 

2ºB TPA - 20/23 12 2 3 3  8 

2ºTRB - 20/23 8 1 3 2  6 

3ºA RFA - 19/22 5 0 1 0  1 

3ºX TPA - 19/22 11 1 3 2  6 

3ºV TPA - 19/22 18 3 3 1  7 

3ºX TCP - 19/22 17 4 4 3  11 

Total Profissional 138 25 31 20 3 76 

EB3 - 21/22 8 0 3 1  4 

OEC3 - 21/22 9 0 5 3  8 

Total CEF 17 0 8 4 1 12 

Total escola 155 25 39 24 4 88 

 

 

Habilitações dos progenitores 

Básico (1º Ciclo) 41 

Básico (2º Ciclo) 60 

Básico (3º Ciclo) 58 

Secundário 47 

Licenciatura 8 

Não respondeu 102 

 

Análise 
 

Dos 155 alunos da escola, 25 posicionam-se no escalão A do abono familiar; 39, no B e 24 no C, portanto 

56,8% dos alunos (88 no total) são subsidiados. 4 alunos beneficiam ainda de suplemento alimentar. 

A maioria dos progenitores que responderam à questão sobre habilitações literárias não estudaram para 

além do 3º ciclo do ensino básico; apenas 47 completaram o secundário e somente 8 tiraram uma 

licenciatura. 
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B.2. População escolar – PD e PND 
 

1.Pessoal Docente 
 

Pessoal docente 

Departamento Curricular Grupo de recrutamento 

 Vínculo  Situação no final do 1º semestre 

Total QE MI C  
TE para 

formação 

TE para 
outras 

funções 

Sem 
Turmas 

Completo 18h 
Incompleto
1/2 jornada 

Baixa 
médica 

Serviços 
mínimos 
(sem CL) 

Aposentação 
Rescisão 

de 
contrato 

Departamento de línguas, ciências 
sociais e humanas e expressões 

(LCSHE) 

300 - Português 6 6     1 6   1    

320 - Inglês 4 4      4       

410 - Filosofia 3 3     2 2  1 1 2   

620 - Educação Física 1  1     1       

910 - Ensino Especial 1 1      1       

Psicólogas 2     2 2 1 1      

Total departamento 17 14 1 0 0 2 5 15 1 1 2 2 0 0 

Departamento de matemática e 
ciências experimentais (MCE) 

500 - Matemática 2 1   1      2             

510 - Química 2 1   1      2             

520 - Biologia 2 1   1      1     1       

550 - Informática 1 1        1             

430 - Economia 1 1          1             

Sem GR 2       1 1  1   1 1         

Total departamento 10 5 0 3 1 1 1 7 1 1 1 0 0 0 

Departamento da área de formação 
agropecuária e florestal (AF) 

560 - Ciências agropecuárias 3 3          3             

Sem GR 7       7    5   2         

Total departamento 10 3 0 0 7 0 0 8 0 2 0 0 0 0 

Departamento da área de formação 
de hotelaria e restauração (HR) 

Sem GR 6       6    6             

Total departamento 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

  Total escola 43 22 1 3 14 3 6 35 2 4 3 2 0 0 
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Análise 
 
A escola conta com a colaboração de 43 docentes - 23 do quadro de escola e 20 contratados.  

Dos 23 professores do quadro, apenas 1 não pertence ao quadro da EPADRC. 3 docentes encontram-se 

de baixa médica prolongada. 1 docente de quadro que se encontra de baixa médica foi substituído por 

um contratado. 1 docente exerce funções em meia jornada e está de baixa médica. 2 docentes cumprem 

outras funções, por indicação de médico de medicina do trabalho, sem atribuição de componente letiva. 

Dos 20 professores contratados, 3 são professores de carreira e 17 são técnicos especializados. Dos 17 

técnicos especializados, 14 foram contratados para formação (3 com horário incompleto).  

Dos 3 técnicos especializados contratados para o exercício de outras funções, 2 foram contratados ao 

abrigo do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário (PDPSC) - um psicólogo e um técnico, 

cada um com 18 horas - e 1 (35 horas) como psicóloga.  

 

2. Pessoal Não Docente 
 

Pessoal não docente  

 Total 
Vínculo 

Quadro 35h Contrato 

Assistentes técnicos 5 5   

Total 5 5   

Assistentes operacionais 15 15   

Total 15 15   

Total PND 20 20 0 

 

Análise 
 
A escola conta com 15 assistentes operacionais e 5 assistentes técnicos. Um assistente técnico exerce 
funções de assistente operacional ao abrigo do Decreto-lei 121/2008 de 11 de julho. 
3 assistentes estão afetos à quinta.  
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1.1.1. Conclusão dos cursos 
Indicador 4 a) – Taxa de conclusão dos cursos 
 

Enquadramento 
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso Educativo  

Área de Intervenção 1.3. Resultados académicos 

Objetivo – Aumentar o número de alunos que concluem o percurso de formação  

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 4 – Taxa de conclusão dos cursos  

Objetivo específico 1 – Reduzir o abandono escolar  

Objetivo específico 2 – Reduzir o absentismo  

Objetivo específico 3 – Dinamizar projetos na escola  

Objetivo específico 4 –Diminuir o número de módulos em atraso  

Objetivo específico 5 – Melhorar o relacionamento com os encarregados de educação  

 

Meta -Taxa de conclusão dos cursos 70,2% para o ciclo de formação 2019/2022 

 

Histórico global por ciclo de formação 
 

Indicador 4 - Taxa de conclusão dos cursos 

Ciclo Meta 

Monitorização 

Taxa global 
de conclusão 

Até 31/08 do 
último ano do 

ciclo de 
formação 

Até 31/12 do 
último ano do 

ciclo de 
formação 

Até 31/12 do 
ano seguinte 
ao último ano 

do ciclo de 
formação 

2014-2017 52,4% (Histórico)    52,4% 

2015-2018 55,4% 52,8% 52,8% 52,8% 52,8% 

2016-2019 60,4% 66,7% 71,8% 73,2% 73,2% 

2017-2020 >=70% 77,8% 89,4%* 91,5%* 91,5%* 

2018-2021 >=70,1% 70,5% 72,1%   

2019-2022 >=70,2%     

*Por orientação da ANQEP, a partir de 2021, os alunos transferidos não são considerados no cálculo das taxas. 
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Dados em análise 
 

Ciclo de formação 2017/2020 

Cursos 

Ingresso 
Taxa de alunos certificados até 31/08 do 

último ano do ciclo de formação 
Taxa de alunos certificados até 31/12 do último 

ano do ciclo de formação 

Taxa de alunos certificados até 31/12 do 
ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 
Taxa global de conclusão 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico/a de produção 
agropecuária 

20 5 25 19 95,0 5 100,0 24 96,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 95,0 5 100,0 24 96,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

5 3 8 4 80,0 2 66,7 6 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 2 66,7 6 75,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

8 6 14 6 75,0 6 100,0 12 85,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 1 7,1 7 87,5 6 100,0 13 92,9 

Totais 33 14 47 29 87,9 13 92,9 42 89,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 0 0,0 1 2,1 30 90,9 13 92,9 43 91,5 

Taxa de desistências 
Taxa de não aprovação até 31/08 do último 

ano do ciclo de formação 
Taxa de não aprovação até 31/12 do último ano 

do ciclo de formação 

Taxa de não aprovação até 31/12 do ano 
seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 
Taxa global de não aprovação 

M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

1 5,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 20,0 1 33,3 2 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 12,5 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 9,1 1 7,1 4 8,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Ciclo de formação 2018/2021 

  Ingresso 
Taxa de alunos certificados até 31/08 do último 

ano do ciclo de formação 
Taxa de alunos certificados até 31/12 do 

último ano do ciclo de formação 
Taxa de alunos certificados até 31/12 do ano 
seguinte ao último ano do ciclo de formação 

Taxa global de conclusão 

Cursos M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico/a de produção 
agropecuária T 

17 2 19 12 70,6 1 50,0 13 68,4 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 70,6 2 100,0 14 73,7 

Técnico/a de produção 
agropecuária U 

9 0 9 7 77,8 0 0,0 7 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 77,8 0 0,0 7 77,8 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

6 4 10 3 50,0 2 50,0 5 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 2 50,0 5 50,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

11 12 23 9 81,8 9 75,0 18 78,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 81,8 9 75,0 18 78,3 

Totais 43 18 61 31 72,1 12 66,7 43 70,5 0 0,0 1 5,6 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 72,1 13 72,2 44 72,1 

Taxa de desistências 
Taxa de não aprovação até 31/08 do último ano 

do ciclo de formação 
Taxa de não aprovação até 31/12 do último 

ano do ciclo de formação 
Taxa de não aprovação até 31/12 do ano seguinte 

ao último ano do ciclo de formação 
Taxa global de não aprovação 

M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

5 29,4 0 0,0 5 26,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 

2 22,2 0 0,0 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 

3 50,0 2 50,0 5 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0 

2 18,2 2 16,7 4 17,4 0 0,0 1 8,3 1 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,30 1 4,3 

12 27,9 4 22,2 16 26,2 0 0,0 1 5,6 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0 0,0  5,6 0,0  1  1,6  
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Análise 
 
Ciclo de formação 2017/2020 – até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de formação 

Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de formação (2021), um aluno do curso 

técnico/a de restaurante/bar cumpriu um plano de recuperação das aprendizagens e concluiu o percurso 

de formação com sucesso. A taxa de conclusão passou de 89,4% (42 alunos em 47 inscritos) para 91,5% 

(43 alunos em 47 inscritos). 

Comparativamente ao ciclo de formação 2016/2019, cuja taxa se situa nos 73,2%, verifica-se um aumento 

de 18,3%. Apesar do cálculo da taxa para o ciclo de formação 2016/2019 considerar ainda os alunos 

transferidos, considera-se que tanto a meta anual estabelecida, aumentar em 0,1% a taxa de conclusão 

dos cursos, como a meta estabelecida no documento base para o ciclo de formação 2017/2020, atingir 

>=70%, foram superadas.  

A meta foi também superada em cada um dos cursos: no curso técnico/a de produção agropecuária, a 

taxa global de conclusão é de 96,0% (24 alunos em 25 inscritos); no curso técnico/a de cozinha/pastelaria, 

que regista a maior taxa de desistência (25,0% (2 alunos)), a taxa global de conclusão é de 75,0% (6 alunos 

em 8 inscritos); no curso técnico/a de restaurante/bar, a taxa global de conclusão é de 92,9% (13 alunos 

em 14 inscritos).  

 
Ciclo de formação 2018/2021 - até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação 

Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação (2021) e, portanto, dentro do tempo legalmente 

previsto, uma aluna do curso técnico/a de produção agropecuária cumpriu um plano de recuperação das 

aprendizagens e concluiu o percurso de formação com sucesso. A taxa de conclusão passou de 70,5% (43 

alunos em 61 inscritos) para 72,1% (44 alunos em 61 inscritos). 

Comparando com o mesmo momento de monitorização do ciclo de formação 2017/2020 - até 31 de 

dezembro do último ano do ciclo de formação - cuja taxa se situa nos 89,4%, (42 alunos em 47 inscritos) 

regista-se um decréscimo da taxa de conclusão de 17,3%. Verifica-se também que em cada um dos cursos 

a taxa baixou significativamente: no curso técnico/a de produção agropecuária, a taxa de conclusão é de 

73,7% (14 alunos em 19 inscritos) numa turma e 77,8% (7 alunos em 9 inscritos) noutra; no curso técnico/a 

de cozinha/pastelaria, que mais uma vez regista a maior taxa de desistência (50,0% (5 alunos)), a taxa de 

conclusão é de 50,0% (5 alunos em 10 inscritos) ; no curso técnico/a de restaurante/bar, que regista uma 

não aprovação (1,6%), a taxa de conclusão é de 78,3% (18 alunos em 23 inscritos). A não aprovação resulta 

de uma situação de gravidez de risco seguida de uma alteração da área de residência que impediu a aluna 

de concluir o curso, apesar de todas as alternativas e apoios apresentados pelo diretor de turma e pela 

direção. Regista-se igualmente um grande aumento da taxa de desistência (26,2% (16 alunos) contra 8,5% 

(4 alunos)) Conclui-se que a meta anual estabelecida, aumentar em 0,1% a taxa de conclusão dos cursos, 
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não foi alcançada. No entanto, a meta estabelecida no documento base para o ciclo de formação 

2018/2021, atingir >=70,1%, foi superada.  

Relativamente à recomendação da equipa de verificação de conformidade EQAVET - Melhorar 

continuamente a taxa de conclusão dos cursos, a taxa de absentismo e taxa de desistências, constata-se 

que, apesar da meta ter sido superada, a tendência crescente da taxa de conclusão dos cursos diminui no 

ciclo de formação 2018/2021. 

Relembra-se que os resultados apresentados devem ser considerados tendo em conta as restrições e 

contingências impostas pela situação pandémica, vivenciada desde março de 2020, que condicionaram e 

influenciaram negativamente a ação da escola. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização - no final do ano letivo - para: 1º momento: até 31 de 

agosto do último ano do ciclo de formação; 2º momento: até 31 de dezembro do último ano do ciclo de 

formação 3º momento: até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de formação. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.1. Resultados académicos  

Indicador 4 a) – Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo 1.1.1.  Aumentar o número de alunos que concluem o percurso formativo. 

Das ações 

Os objetivos e as ações que concorrem para melhorar a taxa de conclusão dos cursos são devidamente 

avaliados neste relatório, nas secções indicadas: 

Objetivo específico 1 – Reduzir o abandono escolar (1.2.1. Desistência) 

Objetivo específico 2 – Reduzir o absentismo (1.2.2. Absentismo) 

Objetivo específico 3 – Dinamizar projetos na escola (4.1.1. implementação de projetos) 

Objetivo específico 4 –Diminuir o número de módulos em atraso (1.3.1. Recuperação de módulos em 

atraso) 

Objetivo específico 5 – Melhorar o relacionamento com os encarregados de educação (4.2.1. Participação 

dos pais, dos encarregados de educação e das famílias) 
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1.1.2. Colocação após a conclusão dos cursos 
Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a conclusão dos cursos 

 

Enquadramento  
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso Educativo 

Área de Intervenção 1.3. Resultados académicos 

Objetivo 1.3.2. – Promover ações conducentes ao aumento do número de alunos em prosseguimento 

de estudos 

Objetivo1.3.3. – Promover ações conducentes ao aumento da empregabilidade 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a conclusão dos cursos 

Objetivo 1. Reforçar as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de trabalho 

escola-meio  

Objetivo 2. Aumentar o número de alunos em prosseguimento de estudos 

 

Meta1 – Aumentar em 0,5% os diplomados colocados no mercado de trabalho 

Meta2– Aumentar em 0,5% os diplomados que prosseguem estudos 

 

Histórico global por ciclo de formação                                                                                        
 

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

Ciclo Meta 

Monitorização 

Inquérito realizado 4 semanas 

após a conclusão do ciclo de 

formação 

Inquérito realizado 18 meses 

após a conclusão do ciclo de 

formação 

2014-2017 98,1% (Histórico)   

2015-2018 >=98,2%  87,6% 

2016-2019 >=98,3%  92,3% 

2017-2020 >=98,4% 100,0% 97,7% 

2018-2021 >=98,5% 100,0%  

2019-2022 >=98,6%   
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Histórico por ciclo de formação/curso – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação                                                                                 
 

Ciclo de formação 2016/2019 – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados colocados no 

mercado de trabalho 
Taxa de diplomados em 

prosseguimento de estudos 
Taxa de diplomados noutras 

situações 
Taxa de diplomados em situação 

desconhecida 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

23 4 27 17 81,0 3 75,0 20 80,0 4 17,4 1 25,0 5 18,5 0 0,0 0 0,0 0  2 8,7 0 0,0 2 7,4 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

10 6 16 6 60,0 4 66,7 10 62,5 4 40,0 1 16,7 5 31,3 1 10,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

5 4 9 4 100,0 4 100,0 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  1 20,0 0 0,0 1 11,1 

Totais 38 14 52 27 71,1 11 78,6 38 73,1 8 21,1 2 14,3 10 19,2 1 2,6 0 0,0 1 1,9 3 7,9 0 0,0 3 5,8 

Taxa de colocação após a conclusão dos 
cursos 

    

M % F % T %                         

21 91,3 4 100,0 25 92,6                         

10 100,0 5 83,3 15 93,8                         

4 80,0 4 100,0 8 88,9                         

35 92,1 13 92,9 48 92,3                         
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Dados em análise– 18 meses após a conclusão do ciclo de formação                                                                                 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados colocados 

no mercado de trabalho 
Taxa de diplomados em 

prosseguimento de estudos 
Taxa de diplomados noutras 

situações 
Taxa de diplomados em situação 

desconhecida 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 5 24 11 57,9 4 80,0 15 62,5 7 36,8 1 20,0 8 33,3 1 5.3 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

4 2 6 3 75,0 1 50,0 4 66,7 1 25,0 1 50,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

7 6 13 5 71,4 5 83,3 10 76,9 2 28,6 1 16,7 3 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totais 30 13 43 19 63,3 10 76,9 29 67,4 10 33,3 3 23,1 13 30,2 1 3,3 0 0,0 1 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Taxa de colocação após a conclusão dos 
cursos 

    

M % F % T %                         

18 94,7 5 100,0 23 95,8                         

4 100,0 2 100,0 6 100,0                         

7 100,0 6 100,0 13 100,0                         

29 96,7 13 100,0 42 97,7                         
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Análise: 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 18 meses após a conclusão da formação  

A taxa de colocação após a conclusão dos cursos é de 97,7%. Dos 43 diplomados, 20 encontram-se no 

mercado de trabalho (67,4%) e 13, em prosseguimento de estudos (30,2%). Excetua-se um aluno do curso 

técnico/a de produção agropecuária que se encontra a trabalhar no estrangeiro. 

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do 

ciclo de formação, verifica-se um aumento de 5,4% na taxa de colocação após a conclusão dos cursos. A 

meta anual estabelecida, de aumentar em 0,1% a taxa de colocação após a conclusão dos cursos foi 

claramente superada. No entanto, a meta estabelecida no documento base para o ciclo de formação 

2017/2020, atingir um valor de >=98,4%, não foi alcançada. Salienta-se que a grande disparidade entre a 

meta estabelecida e os resultados obtidos se verificou no ciclo de formação 2015/2018, influenciando os 

resultados a partir dessa altura. 

A análise da taxa de diplomados no mercado de trabalho e a taxa de diplomados em prosseguimento de 

estudos – que concorrem para o apuramento da taxa de colocação após a conclusão dos cursos - e a 

avaliação, revisão e melhoria do plano de ação são devidamente analisadas em secção própria neste 

relatório (taxa 1.1.3. e taxa 1.1.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

 

Histórico por ciclo de formação/curso – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação                                                                                 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados colocados no 

mercado de trabalho 
Taxa de diplomados em 

prosseguimento de estudos 
Taxa de diplomados noutras 

situações 
Taxa de diplomados em situação 

desconhecida 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 5 24 11 57,9 4 80,0 15 62,5 8 42,1 1 20,0 9 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

4 2 6 3 75,0 1 50,0 4 66,7 1 25,0 1 50,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

6 6 12 4 66,7 5 83,3 9 75,0 2 33,3 1 16,7 3 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totais 29 13 42 18 62,1 10 76,9 28 66,7 11 37,9 3 23,1 14 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Taxa de colocação após a conclusão dos 
cursos 

    

M % F % T %                         

19 100,0 5 100,0 24 100,0                         

4 100,0 2 100,0 6 100,0                         

6 100,0 6 100,0 12 100,0                         

29 100,0 13 100,0 42 100,0                         
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Dados em análise– 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação                                                                                 
 

Ciclo de formação 2018/2021 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados colocados no 

mercado de trabalho 
Taxa de diplomados em 

prosseguimento de estudos 
Taxa de diplomados noutras 

situações 
Taxa de diplomados em situação 

desconhecida 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 1 20 16 84,2 0 0,0 16 80,0 3 15,8 1 100,0 4 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

3 2 5 3 100,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 2 100,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

9 9 18 6 66,7 8 88,9 14 77,8 3 33,3 1 11,1 4 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totais 31 12 43 25 80,6 8 66,7 33 76,7 6 19,3 4 33,3 10 23,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Taxa de colocação após a conclusão dos 
cursos 

    

M % F % T %                         

19 100,0 1 100,0 20 100,0                         

3 100,0 2 100,0 5 100,0                         

9 100,0 9 100,0 18 100,0                         

31 100,0 12 100,0 43 100,0                         
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Análise: 
 

Ciclo de formação 2018/2021 – 4 semanas após a conclusão da formação  

A taxa de colocação após a conclusão dos cursos é de 100,0%. 

Todos os diplomados se encontram ou no mercado de trabalho (76,7% - 33 alunos) ou em prosseguimento 

de estudos (23,3% - 10 alunos). 

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2017/2020 – 4 semanas após a conclusão do 

ciclo de formação, que também apresenta uma taxa de 100,0%, verifica-se que a taxa de diplomados no 

mercado de trabalho aumentou 10,0% enquanto que a de diplomados em prosseguimento de estudos 

baixou 10,0%. A meta anual estabelecida, de aumentar em 0,1% a taxa de colocação após a conclusão dos 

cursos, foi claramente superada.  

A análise da taxa de diplomados no mercado de trabalho e a taxa de diplomados em prosseguimento de 

estudos – que concorrem para o apuramento da taxa de colocação após a conclusão dos cursos - e a 

avaliação, revisão e melhoria do plano de ação são devidamente analisadas em secção própria neste 

relatório (taxa 1.1.3. e taxa 1.1.4.) 
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1.1.3. Diplomados em prosseguimento de estudos 
Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a conclusão dos cursos 

 

Enquadramento  
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso Educativo 

Área de Intervenção 1.3. Resultados académicos 

Objetivo 1.3.2. Promover ações conducentes ao aumento do número de alunos em prosseguimento de 

estudos 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a conclusão dos cursos 

Objetivo 2. Aumentar o número de alunos em prosseguimento de estudos 

 

Meta - Aumentar em 0,5% os diplomados que prosseguem estudos 

 
Histórico global por ciclo de formação  
 

Taxa de diplomados em prosseguimento de estudos 

Ciclo Meta 

Monitorização 

Inquérito realizado 4 
semanas após a conclusão 

do ciclo de formação 

Inquérito realizado 18 
meses após a conclusão 

do ciclo de formação 

2014-2017   25,9% 

2015-2018 26,4% 38,5% 24,4% 

2016-2019 26,9% 15,7% 19,2% 

2017-2020 27,4% 33,3% 30,2% 

2018-2021 27,9% 23,3%  

2019-2022    
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Histórico por ciclo de formação/curso - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2016/2019 – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 
Diplomados 

Taxa de diplomados a frequentar formação de 
nível pós-secundário 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino 
superior 

Taxa de diplomados em prosseguimento de 
estudos 

M F T M % F % Total % M % F % Total % M % F % Total % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

23 4 27 1 4,5 1 25,0 2 7,4 3 13,0 0 0,0 3 11,1 4 17,4 1 25,0 5 18,5 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

10 6 16 2 20,0 0 0,0 2 12,5 2 20,0 1 16,7 3 18,8 4 40,0 1 16,7 5 31,3 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

5 4 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totais 38 14 52 3 7,9 1 7,1 4 7,7 5 13,2 1 7,1 6 11,5 8 21,1 2 14,3 10 19,2 

 
Dados em análise - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 
Diplomados 

Taxa de diplomados a frequentar formação 
de nível pós-secundário 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino 
superior 

Taxa de diplomados em prosseguimento de 
estudos 

M F T M % F % Total % M % F % Total % M % F % Total % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 5 24 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 36,8 1 20,0 8 33,3 7 36,8 1 20,0 8 33,3 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

4 2 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 1 50,0 2 33,3 1 25,0 1 50,0 2 33,3 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

7 6 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 1 16,7 3 23,1 2 28,6 1 16,7 3 23,1 

Totais 30 13 43 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 33,3 3 23,1 13 30,2 10 33,3 3 23,1 13 30,2 
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Análise  
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 18 meses após a conclusão da formação  

A percentagem de diplomados em prosseguimento de estudos é de 30,2% (13 alunos).  

Tanto o curso profissional de técnico/a de produção agropecuária, como o de cozinha/pastelaria 

apresentam uma taxa de 33,3% (8 e 2 alunos, respetivamente) 

O curso profissional técnico/a de restaurante/bar é o curso que apresenta uma taxa menor de diplomados 

em prosseguimento de estudos (23,1% (3 alunos)). 

A taxa de diplomados em prosseguimento de estudos do género masculino é superior à do género 

feminino (33,3% (10 alunos) contra 23,1% (3 alunos)) 

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do 

ciclo de formação, verifica-se um aumento de 11,0%, correspondente a 3 alunos.  

A meta anual estabelecida, de aumentar em 0,5% a percentagem de alunos que prosseguem estudos foi 

claramente ultrapassada, tanto no ciclo de formação, como em cada um dos cursos do ciclo de formação. 

O curso profissional técnico/a produção agropecuária regista um aumento de 14,8%; o de 

cozinha/pastelaria, um aumento de 2,0%; o de restaurante/bar, apesar de continuar a ser o curso que 

menos diplomados tem em prosseguimento de estudos, passou de uma taxa de 0,0% para 23,1%.  
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Histórico por ciclo de formação/curso – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 
Diplomados 

Taxa de diplomados a frequentar formação de 
nível pós-secundário 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino 
superior 

Taxa de diplomados em prosseguimento de 
estudos 

M F T M % F % Total % M % F % Total % M % F % Total % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 5 24 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 42,1 1 20,0 9 37,5 8 42,1 1 20,0 9 37,5 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

4 2 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 1 50,0 2 33,3 1 25,0 1 50,0 2 33,3 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

6 6 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 1 16,7 3 25,0 2 33,3 1 16,7 3 25,0 

Totais 29 13 42 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 37,9 3 23,1 14 33,3 11 37,9 3 23,1 14 33,3 

 

Dados em análise – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2018/2021 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 
Diplomados 

Taxa de diplomados a frequentar formação 
de nível pós-secundário 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino 
superior 

Taxa de diplomados em prosseguimento de 
estudos 

M F T M % F % Total % M % F % Total % M % F % Total % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 1 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 15,8 1 100,0 4 20,0 3 15,8 1 100,0 4 20,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

3 2 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 40,0 0 0,0 2 100,0 2 40,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

9 9 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 1 11,1 4 22,2 3 33,3 1 11,1 4 22,2 

Totais 31 12 43 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 19,3 4 33,3 10 23,3 6 19,3 4 33,3 10 23,3 
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Análise  
 

Ciclo de formação 2018/2021 - 4 semanas após a conclusão da formação  

A percentagem de diplomados em prosseguimento de estudos é de 23,3% (10 alunos)  

O curso profissional de técnico/a de cozinha/pastelaria apresenta a taxa mais alta: 40,0% (2 alunos). 

O curso profissional técnico/a de produção agropecuária é o curso que apresenta uma taxa menor de 

diplomados em prosseguimento de estudos (20,0% (4 alunos)). 

A taxa de diplomados em prosseguimento de estudos do género feminino é superior à do género 

masculino (33,3% contra 19,3%) 

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2017/2020 – 4 semanas após a conclusão do 

ciclo de formação, verifica-se um decréscimo de 10,0%, correspondente a 4 alunos. 

A meta anual estabelecida, de aumentar em 0,5% a percentagem de alunos que prosseguem estudos não 

foi atingida, nem no ciclo de formação, nem nos cursos de técnico/a de produção agropecuária e de 

restaurante/bar. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 

Dos objetivos  

O objetivo 1.3.2. do plano de ação do Projeto Educativo– Promover ações conducentes ao aumento do 

número de alunos em prosseguimento de estudos - deve ser reformulado para Aumentar o número de 

diplomados em prosseguimento de estudos. A promoção de ações conducentes ao aumento do número 

de alunos em prosseguimento de estudos deve integrar o domínio das ações que concorrem para alcançar 

a meta. Considera- se que as atividades previstas no plano de ação EQAVET constituem ações conducentes 

ao aumento do número de alunos em prosseguimento de estudos e devem ser mantidas, com as 

adaptações referidas nas propostas de melhoria. 

Das metas 

Alterar o enunciado da meta - Aumentar em 0,5% os diplomados que prosseguem estudos – para – 

Aumentar em 0,5% a taxa de diplomados que prosseguem estudos 

Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a enunciação da periodicidade da monitorização das metas para: 1º momento: 4 

semanas após a conclusão do ciclo de formação; 2º momento: 18 meses após a conclusão do ciclo de 

formação. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

29



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

Eixo de Ação 1– Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.1. Resultados académicos  

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a conclusão do curso   

Objetivo 1.1.3. Aumentar o número de diplomados em prosseguimento de estudos. 

Das ações 

Ação 1 
Promover ações de sensibilização com os responsáveis do ensino superior/ex-alunos nas 
diversas áreas de formação/ divulgação da oferta formativa do ensino superior. 

Implementação Realizou- se uma sessão com o ex-aluno e atualmente empresário na área agrícola 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de Curso; Diretores de Turma; Gabinete GEFE 

Intervenientes Docentes; Diretores de Curso; Diretores de Turma; Ex-Alunos; Alunos 

Calendarização 1º e 2º semestre 

Evidências 
Inquérito de satisfação aplicado aos alunos após as ações de sensibilização; Registo fotográfico 
e notícia das sessões realizadas. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios de atividades; Redes Sociais; Notícias no jornal “O Quintas” da Escola  

Avaliação 
Realizou- se uma sessão com o ex-aluno e atualmente empresário na área agrícola que foi uma 
mais valia no percurso formativo dos alunos 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Desarticular as atividades enunciadas na descrição da atividade e mantê-las nas diferentes 
áreas de formação; 
- Alterar a descrição da atividade para – Promoção de sessões de sensibilização com ex-alunos 
das diferentes áreas e formação em prosseguimento de estudos; 

- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas um elemento: Coordenador 
EDAP 
- Que o Gabinete GEFE seja retirado, uma vez que, numa perspetiva de rentabilização dos 
recursos humanos, as competências inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas pela 
Equipa autoavaliação/EQAVET com a participação ativa das lideranças intermédias; 
- Que as entidades de ensino superior e o SPO passem a constar dos intervenientes; 
- Que o inquérito de satisfação aplicado aos alunos após as ações de sensibilização seja retirado 
das evidências e que seja incluído o PAA. 
- Que as Notícias no jornal “O Quintas” da Escola seja retirado das formas de comunicação e 
divulgação, uma vez que o jornal foi inativado e substituído por página web da escola; 
- A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que esta atividade se mantenha nas diferentes 
áreas de formação, com as alterações sugeridas. 

 

Ação 2 Promover visitas de estudo aos estabelecimentos do ensino superior 

Implementação Visitar estabelecimentos de ensino superior 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de Curso; Diretores de Turma; Gabinete GEFE 
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Intervenientes Docentes; Diretores de Curso; Diretores de Turma; Alunos 

Calendarização 1 por ano – 1º ou 2º semestre 

Evidências PAA; Relatórios das Visitas de Estudo. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios das visitas de estudo; Redes Sociais; Notícias no jornal “O Quintas” da Escola  

Avaliação 
Esta atividade não foi implementada durante o 1º semestre, devido às restrições impostas pela 
pandemia por COVID-19. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Alterar a descrição da atividade para - Reforço das ligações com instituições de ensino superior 
através de visitas de estudo e/ou sessões de apresentação e divulgação da oferta formativa; 

- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas o coordenador EDAP 
- Que o Gabinete GEFE seja retirado, uma vez que, numa perspetiva de rentabilização dos 
recursos humanos, as competências inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas pela 
Equipa autoavaliação/EQAVET com a participação ativa das lideranças intermédias; 
- Que as entidades de ensino superior e o SPO passem a constar dos intervenientes; 
- Que o inquérito de satisfação aplicado aos alunos após as ações de sensibilização seja retirado 
das evidências e que seja incluído o PAA. 
- Que as Notícias no jornal “O Quintas” da Escola seja retirado das formas de comunicação e 
divulgação, uma vez que o jornal foi inativado e substituído por página web da escola; 

- A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que esta atividade se mantenha nas diferentes 
áreas de formação, com as alterações sugeridas. 

 

Ações de melhoria  

Ação 
Dinamização de sessões de esclarecimento sobre o acesso ao ensino superior e apoio na 
formalização das candidaturas 

Implementação 

. Sessões de esclarecimento, individuais e em grupo; 

. Elaboração de materiais informativos e de divulgação online das várias ofertas educativas e 
formativas;  
. Apoio à formalização das candidaturas ao ensino superior 

Responsável 
pela 

implementação 
Coordenador EDAP 

Intervenientes SPO 

Calendarização 2º semestre 

Evidências PAA 

Comunicação e 
Divulgação 

Redes sociais 
Página WEB 
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1.1.4. Diplomados colocados no mercado de trabalho 
Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a conclusão dos cursos 

 

Enquadramento: 
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso Educativo 

Área de Intervenção 1.3. Resultados académicos 

Objetivo1.3.3. – Promover ações conducentes ao aumento da empregabilidade 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 5a) – Objetivo 1. Reforçar as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas 

de trabalho escola-meio 

 

Meta – Aumentar em 0,5% os diplomados colocados no mercado de trabalho 

 
Histórico global por ciclo de formação  
 

Taxa de diplomados colocados no mercado de trabalho 

Ciclo Meta 

Monitorização 

Inquérito realizado 4 semanas 
após a conclusão do ciclo de 

formação 

Inquérito realizado 18 meses 
após a conclusão do ciclo de 

formação 

2014-2017 72,2% (Histórico)  72,2% 

2015-2018 72,7%  63,2% 

2016-2019 73,2%  73,1% 

2017-2020 73,7% 66,7% 67,4% 

2018-2021 74,2% 76,7%  

2019-2022 74,7%   
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Histórico por ciclo de formação/curso - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2016/2019 – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados empregados 

por conta de outrem a tempo 
completo 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem a tempo 

parcial 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem com contrato 

sem termo 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem com contrato 

a termo 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

23 4 27 12 57,1 3 75,0 15 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 28,6 1 25,0 7 28,0 6 28,6 2 50,0 8 32,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

10 6 16 4 40,0 2 33,3 6 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 2 12,5 2 20,0 2 33,3 4 25,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

5 4 9 1 25,0 4 100,0 5 62,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 3 75,0 4 50,0 0 0,0 1 25,0 1 12,5 

Totais 38 14 52 17 44,7 9 64,3 26 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 23,7 4 28,6 13 25,0 8 21,1 5 35,7 13 25,0 

Taxa de diplomados empregados por conta 
de outrem 

Taxa de diplomados à procura de 
emprego 

Taxa de diplomados a trabalhar 
por conta própria 

Taxa de diplomados a frequentar 
estágios profissionais remunerados 

Taxa de diplomados colocados no 
mercado de trabalho 

M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

12 57,1 3 75,0 15 60,0 1 4,8 0 0,0 1 4,0 4 19,0 0 0,0 4 16,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 81,0 3 75,0 20 80,0 

4 40,0 2 33,3 6 37,5 2 20,0 2 33,3 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 60,0 4 66,7 10 62,5 

1 25,0 4 100,0 5 62,5 2 50,0 0 0,0 2 25,0 1 25,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 4 100,0 8 100,0 

17 44,7 9 64,3 26 50,0 5 13,2 2 14,3 7 13,5 5 13,2 0 0,0 5 9,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 71,1 11 78,6 38 73,1 
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Dados em análise - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados empregados 

por conta de outrem a tempo 
completo 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem a tempo 

parcial 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem com contrato 

sem termo 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem com contrato 

a termo 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 5 24 7 36,8 2 40,0 9 37,5 0  0,0  0 0,0  0 0,0 6 31,6 1 20,0 7 29,2 1 5,3 1 20,0 2 8,3 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

4 2 6 2 50,0 1 50,0 3 50,0  0 0,0 0  0,0 0  0,0 1 25,0  0 0,0 1 16,7 1 25,0 1 50,0 2 33,3 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

7 6 13 5 71,4 5 83,3 10 76,9  0 0,0 0  0,0  0 0,0 3 42,9 3 50,0 6 46,2 2 28,6 2 33,3 4 30,8 

Totais 30 13 43 14 46,7 8 61,5 22 51,2 0  0,0 0  0,0  0 0,0 10 33,3 4 30,8 14 32,6 4 13,3 4 30,8 8 18,6 

Taxa de diplomados empregados por 
conta de outrem 

Taxa de diplomados à procura de 
emprego 

Taxa de diplomados a trabalhar 
por conta própria 

Taxa de diplomados a frequentar 
estágios profissionais remunerados 

Taxa de diplomados colocados no 
mercado de trabalho 

M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

7 36,8 2 40,0 9 37,5 3 15,8 2 40,0 5 20,8 1 5,3 0  0,0 1 4,2 0  0,0  0 0,0 0  0,0 11 57,9 4 80,0 15 62,5 

2 50,0 1 50,0 3 50,0 1 25,0 0  0,0 1 16,7  0 0,0 0  0,0  0 0,0 0  0,0  0 0,0  0 0,0 3 75,0 1 50,0 4 66,7 

5 71,4 5 83,3 10 76,9  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0  0 0,0 5 71,4 5 83,3 10 76,9 

14 46,7 8 61,5 22 51,2 4 13,3 2 15,4 6 14,0 1 3,3  0 0,0 1 2,3  0 0,0 0  0,0  0 0,0 19 63,3 10 76,9 29 67,4 
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Análise: 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 18 meses após a conclusão da formação  

A percentagem de diplomados no mercado de trabalho é de 67,4% (29 alunos) 

Os diplomados a trabalhar por conta de outrem, 51,2%, (22 alunos) estão todos empregados a tempo 

completo: 32,6% (14 alunos) com contrato sem termo e 18,6% (8 alunos) com contrato a termo. 

Nenhum dos diplomados se encontra a frequentar estágios profissionais remunerados. Um diplomado 

encontra-se a trabalhar por conta própria e 6 estão à procura de emprego. 

O curso de técnico/a de produção agropecuária é o curso que apresenta a maior taxa de diplomados à 

procura de emprego (5 alunos) e a trabalhar por conta própria (1 aluno). O curso de técnico/a 

restaurante/bar é o curso que apresenta uma maior taxa de diplomados empregados por conta de outrem 

(76,9% correspondente a 10 alunos).  

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do 

ciclo de formação, verifica-se uma diminuição de 5,7% na taxa de diplomados no mercado de trabalho, 

que poderá ter sido provocada pelas grandes dificuldades do mercado de trabalho, a nível nacional e 

internacional, provocadas pela pandemia. A taxa de diplomados à procura de emprego regista um 

aumento de 0,5% e a taxa de diplomados a trabalhar por conta própria, uma diminuição de 7,3%. Verifica-

se, no entanto, um aumento de 1,2% na taxa de diplomados a trabalhar por conta de outrem e um 

aumento de 7,6% na taxa de diplomados com contrato sem termo.  

Conclui-se que a meta anual estabelecida, de aumentar em 0,5% a percentagem de diplomados no 

mercado de trabalho não foi atingida.  
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Histórico por ciclo de formação/ curso - 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados empregados 

por conta de outrem a tempo 
completo 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem a tempo 

parcial 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem com 

contrato sem termo 

Taxa de diplomados empregados por 
conta de outrem com contrato a 

termo 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 5 24 10 52,6 3 60,0 13,0 54,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0,0 0 0,0 0 0,0  0,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

4 2 6 2 50,0 1 50,0 3,0 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0,0 0 0,0 0 0,0  0,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

6 6 12 3 50,0 3 50,0 6,0 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0,0 0 0,0 0 0,0  0,0 

Totais 29 13 42 15 51,7 7 53,8 22 52,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Taxa de diplomados empregados por 
conta de outrem 

Taxa de diplomados à procura de 
emprego 

Taxa de diplomados a trabalhar 
por conta própria 

Taxa de diplomados a frequentar 
estágios profissionais 

remunerados 

Taxa de diplomados colocados no 
mercado de trabalho 

M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

10 52,6 3 60,0 13 54,2 1 5,3 1 20,0 2 8,3 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 57,9 4 80,0 15 62,5 

2 50,0 1 50,0 3 50,0 1 25,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 1 50,0 4 66,7 

3 50,0 3 50,0 6 50,0 1 16,7 2 33,3 3 25,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 66,7 5 83,3 9 75,0 

15 51,7 7 53,8 22 52,4 3 10,3 3 23,1 6 14,3 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 62,1 10 76,9 28 66,7 
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Dados em análise – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2018/2021 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 

Cursos 

Diplomados 
Taxa de diplomados empregados 

por conta de outrem a tempo 
completo 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem a tempo 

parcial 

Taxa de diplomados empregados 
por conta de outrem com 

contrato sem termo 

Taxa de diplomados empregados por 
conta de outrem com contrato a 

termo 

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

19 1 20 12 63,2 0 0,0 12 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

3 2 5 3 100,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Técnico/ de 
restaurante/bar 

9 9 18 6 66,7 6 66,7 12 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totais 31 12 43 21 67,7 6 50,0 27 62,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Taxa de diplomados empregados por conta 
de outrem 

Taxa de diplomados à procura de 
emprego 

Taxa de diplomados a trabalhar 
por conta própria 

Taxa de diplomados a frequentar 
estágios profissionais 

remunerados 

Taxa de diplomados colocados no 
mercado de trabalho 

M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % 

12 63,2 0 0,0 12 60,0 4 21,1 0 0,0 4 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 84,2 0 0,0 16 80,0 

3 100,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 60,0 

6 66,7 6 66,7 12 66,7 0 0,0 2 22,2 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 66,7 8 88,9 14 77,8 

21 67,7 6 50,0 27 62,8 4 12,9 2 16,7 6 14,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 80,6 8 66,7 33 76,7 
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Análise: 
 

Ciclo de formação 2018/2021 - 4 semanas após a conclusão da formação  

A percentagem de diplomados no mercado de trabalho é de 76,7% (33 alunos) 

Os diplomados a trabalhar por conta de outrem, 62,8%, (27 alunos) estão todos empregados a tempo 

completo. 

Nenhum dos diplomados se encontra a frequentar estágios profissionais remunerados ou a trabalhar por 

conta própria. 6 alunos (14,0%) estão à procura de emprego. 

O curso de técnico/a de produção agropecuária é o curso que apresenta a maior taxa de diplomados à 

procura de emprego (4 alunos), mas também a maior taxa de diplomados colocados no mercado de 

trabalho (16 alunos e uma taxa de 80,0%). O curso de técnico/a restaurante/bar é o curso que apresenta 

uma maior taxa de diplomados empregados por conta de outrem (66,7% correspondente a 12 alunos).  

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2017/2020 - 4 semanas após a conclusão do 

ciclo de formação, verifica-se um aumento de 10,0% na taxa de diplomados no mercado de trabalho. A 

taxa de diplomados à procura de emprego regista uma diminuição de 0,3% e a taxa de diplomados a 

trabalhar por conta própria, um aumento de 10,4%.  

Conclui-se que a meta anual estabelecida, de aumentar em 0,5% a percentagem de diplomados no 

mercado de trabalho foi superada.  

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 
Dos objetivos  

O objetivo 1.3.3. do plano de ação do Projeto Educativo– Promover ações conducentes ao aumento da 

empregabilidade - deve ser reformulado para Aumentar o número de diplomados colocados no mercado 

de trabalho.  

O objetivo 1. Reforçar as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de trabalho 

escola-meio do plano de ação EQAVET, deve ser mantido enquanto ação a desenvolver, mas com a 

formulação: Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras das áreas de formação dos 

diplomados e concorrer para o indicador 6 a). Para este indicador deve ainda concorrer o objetivo 4.1.2. 

Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com instituições e empresas locais 

Das metas 

Alterar o enunciado da meta - Aumentar em 0,5% os diplomados colocados no mercado de trabalho – para  

Aumentar em 0,5% a taxa de diplomados colocados no mercado de trabalho. 

Da periodicidade da monitorização das metas  
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Propõe-se alterar a enunciação da periodicidade da monitorização das metas para: 1º momento: 4 

semanas após a conclusão do ciclo de formação; 2º momento: 18 meses após a conclusão do ciclo de 

formação. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 1– Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.1. Resultados académicos  

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a conclusão do curso   

Objetivo 1.1.4. Aumentar o número de diplomados colocados no mercado de trabalho. 

Das ações 

Ação 1 
Organizar sessões com empresários e especialistas nas diversas áreas de formação para 
dinamizar sessões técnicas com os alunos 

Implementação Realizou- se uma sessão com o ex-aluno e atualmente empresário na área agrícola 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Docentes; Gabinete GEFE; Biblioteca Escolar 

Intervenientes Docentes; Alunos; Coordenadora da BE 

Calendarização Durante o ano letivo  

Evidências Registo fotográfico e elaboração de notícias das sessões realizadas. 

Comunicação e 
divulgação 

Relatórios de atividades; Redes Sociais; Notícias no jornal “O Quintas” da Escola 

Avaliação 
Foi realizada uma sessão com o ex-aluno e atualmente empresário da área de formação 
agrícola que foi uma mais valia no percurso formativo dos alunos 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Desarticular as atividades enunciadas na descrição da atividade e mantê-las nas diferentes 
áreas de formação; 
- Alterar a descrição da atividade para – Promoção de sessões de esclarecimento com 
empresários, ex-alunos e especialistas das diferentes áreas de formação lecionadas na escola; 

- Que o responsável pela implementação da medida seja o coordenador EDAP 
- Que o Gabinete GEFE seja retirado, uma vez que, numa perspetiva de rentabilização dos 
recursos humanos, as competências inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas pela 
Equipa autoavaliação/EQAVET com a participação ativa das lideranças intermédias; 
- Que empresários e especialistas das diferentes áreas de formação passem a constar dos 
intervenientes; 
- Que o PAA seja incluído nas evidências; 
- Que as Notícias no jornal “O Quintas” da Escola seja retirado das formas de comunicação e 
divulgação, uma vez que o jornal foi inativado e substituído por página web da escola; 

- A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que esta atividade se mantenha nas diferentes 
áreas de formação, com as alterações sugeridas. 
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Ação 2 Organizar visitas de estudo às empresas das diferentes áreas 

Implementação Visitar empresas de diferentes áreas 

Responsável 
pela 

implementação 

Direção; Diretores de Curso; Diretores de Turma; Gabinete GEFE 
 

Intervenientes Docentes; Diretores de Curso; Diretores de Turma; Ex-Alunos; Alunos 

Calendarização Durante o ano letivo  

Evidências Registo fotográfico e elaboração de notícias das sessões realizadas. 

Comunicação e 
divulgação 

Relatórios de atividades; Redes Sociais; Notícias no jornal “O Quintas” da Escola 

Avaliação 
Esta atividade não foi implementada durante o 1º semestre, devido às restrições impostas pela 
pandemia por COVID-19. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Alterar a descrição da atividade para – Organização de visitas de estudo às empresas das 
diferentes áreas de formação lecionadas na escola 
- Que o responsável pela implementação da medida seja o coordenador EDAP 
- Que o Gabinete GEFE seja retirado, uma vez que, numa perspetiva de rentabilização dos 
recursos humanos, as competências inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas pela 
Equipa de autoavaliação/EQAVET com a participação ativa das lideranças intermédias; 
- Que as empresas das diferentes áreas de formação ministradas na escola passem a constar 
dos intervenientes e que se retirem os ex-alunos; 
- Que o PAA seja incluído nas evidências 
- Que as Notícias no jornal “O Quintas” da Escola seja retirado das formas de comunicação e 
divulgação, uma vez que o jornal foi inativado e substituído por página web da escola; 

- A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que esta atividade se mantenha nas diferentes 
áreas de formação, com as alterações sugeridas 

 

Ação 3 Estabelecer novas parcerias com empresas da região 

Implementação Estabelecer novas parcerias com empresas da região 

Responsável 
pela 

implementação 

Direção; Diretores de Curso 
 

Intervenientes 
Direção; Diretores de Curso; Gabinete GEFE 
 

Calendarização 1º e 2º semestre  

Evidências Protocolos estabelecidos com as empresas.  

Comunicação e 
divulgação 

Publicação na página web da escola 
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Avaliação 
No âmbito da parceria com a Quinta da Atalaia foi gravado e publicado um programa na RTP1, 
para a comemoração do “Dia Mundial da Pastelaria “. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que esta atividade seja incluída nas atividades que 
concorrem para o objetivo 4.1.2 que deve contribuir para a melhoria da taxa do indicador 6 a) 

 

Ações de melhoria 

Ação Dinamização de sessões de apoio para a entrada no mercado de trabalho 

Implementação 

Sessões de esclarecimento e apoio, individuais e em grupo para: 
Elaboração do CV 
Apresentação individual 
Empreendedorismo 

Responsável 
pela 

implementação 
Coordenador EDAP 

Intervenientes SPO; Departamentos curriculares 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Evidências PAA 

Comunicação e 
Divulgação 

Planificações modulares; PAA; Página web da escola; redes sociais 
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1.2.1. Desistência 
Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

 

Enquadramento  
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.2. Prevenção do abandono e do absentismo 

Objetivo 1.2.1. Reduzir o abandono escolar 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 4 – Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo específico 1 - Reduzir o abandono escolar 

 

Meta - Reduzir em 1% o abandono escolar 
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Histórico  
 

Taxa de desistência por ciclo de formação 

Ciclo de 
formação 

Cursos 

Alunos inscritos no 
ciclo de formação 

Alunos transferidos 
Anulação de 

matrícula 
Exclusão por faltas Taxa de desistência global 

Taxa de desistência 
global por ciclo de 

formação 

M F T M F T M F T M F T M % F % T % 
Total 

Alunos 
Total 

AM/AF 
% 

2017/2020 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

20 5 26 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5,0  0 0,0  1  4,0 

47 4 8,5 
Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

5 3 9 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1  20,0 1  33,3 2 25,0  

Técnico/ de 
restaurante/bar 

8 6 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1  12,5 0  0,0 1  7,1 

2018/2021 

Técnico /a de produção 
agropecuária T 

17 2 19 0 0 0 4 0 4 1 0 1 5  29,4 0 0,0  5  26,3 

61 16 26,2 

Técnico /a de produção 
agropecuária U 

9 0 10 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 22,2  0  0,0 2 22,2  

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

6 4 11 1 0 1 3 2 5 0 0 0 3  50,0 2  50,0 5 50,0  

Técnico/ de 
restaurante/bar 

11 12 23 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2  18,2 2  16,7 4  17,4 

 

Taxa de desistência por ano civil  

Ano civil 

2º período  3º período 1º período/semestre  no ano civil 

Nº 
alunos 

AM EF T % 
Nº 

alunos 
AM EF T % 

Nº 
alunos 

Transferências AM EF T % 
Nº 

alunos 
Transferências AM EF T % 

T M F M F     T M F M F     T Positivo Negativo M F M F     T Positivo Negativo M F M F     

2020                                6,6  

2021 148 0 0 2 0 2 1,4 146 1 0 2 0 3 2,0 141  1 2 3 0 0 0 3 2,1 148  1 2 4 0 4 0 8 5,4 

43



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

 

Dados em análise 
 

Taxa de desistência - Ano letivo 2021/2022 - 1º Semestre 

Ciclo de 
formação 

Cursos 

Alunos a 
considerar no 1º 

semestre 
Transferências 

Anulação de 
matrícula 

Exclusão por 
faltas 

Alunos inscritos 
no final do 1º 

semestre 

Taxa de desistência do período em 
análise 

Taxa de desistência global 
No final do ano letivo 

M F T M F T M F T M F T M F T M % F % T % M % F % T % 

2019/2022 

Técnico /a de produção 
agropecuária V 

17 2 19    1      16 2 18 1    1            

Técnico /a de produção 
agropecuária X 

9 2 11          9 2 11                 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

8 10 18    1      7 10 17 1    1            

Técnico/ de recursos florestais 
e ambientais 

5 0 5          5 0 5                 

2020/2023 

Técnico /a de produção 
agropecuária A 

21 1 22    1      20 1 21 1    1            

Técnico /a de produção 
agropecuária B 

12 0 12          12 0 12                 

Técnico/ de restaurante/bar 1 7 8          1 7 8                 

2021/2024 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

25 0 25 -1  -1       25 0 25                 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

5 5 10 +1  +1       5 5 10                 

Técnico/ de restaurante/bar 6 5 11 -1  -1       6 5 11                 

  Total CP 109 32 141 -1 0 -1 3 0 3 0 0 0 106 32 138 3 2,8 0 0,0 3 2,1           

2021/2022 
Empregado/a restaurante/bar 3 5 8          3 5 8     0 0,0           

Operador/a de computadores 
e eletrónica 

9 0 9          9 0 9     0 0,0           

  Total CEF 12 5 17          12 5 17     0 0,0           

Total escola 121 37 158  -1 0   -1 3   0 3  0 0  0  118 37  155  3  2,5   0 0,0   3  1,9             
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Análise    
 

1º semestre 2021/2022 

Durante o 1º semestre, registaram-se duas anulações de matrícula de alunos que frequentavam o 3º ano 

do ciclo de formação e uma de um aluno que frequentava o 2º ano do ciclo de formação. O aluno da 

turma A do 2º ano do curso de técnico/a de agropecuária anulou a matrícula a 8 de setembro de 2021, 

antes do início das atividades letivas. 

De acordo com as informações registadas em ata de conselho de turma de avaliação de 1º semestre, 

foram estabelecidos vários contactos entre os alunos e a direção, os diretores de turma, os professores, 

a psicóloga e os pais (uma vez que se tratam de alunos maiores de idade). Estas reuniões tiveram como 

objetivo perceber que motivos os levavam a anular a matrícula; alertá-los para a importância da conclusão 

do curso, enquanto mais-valia para a sua formação e futuro profissional e incentivá-los a continuar o 

percurso formativo. Contudo, apesar de todos os esforços, os alunos ingressaram no mercado de trabalho 

antes de concluir o seu percurso formativo. 

Por análise comparativa com o 1º período do ano letivo anterior, verifica-se uma diminuição de alunos 

desistentes: 5 em 2020/2021 (que corresponde a uma taxa de 3,3%) e 3 em 2021/2022 (que corresponde 

a uma taxa de 2,1%). Regista-se uma diminuição da taxa de desistência de 1, 2%, o que significa que a 

meta foi superada. 

 

Ano civil 2021 (2º e 3º períodos 2020/2021 e 1º semestre 2021/2022) 

Comparando sequencialmente, as taxas dos vários períodos – 2º período:1,4% (2 alunos); 3º período: 

2,0% (3 alunos); 1º semestre: 2,1% (3 alunos) - a meta não foi superada. No entanto, no ano civil 2021, 

regista-se um total de 8 desistências e uma taxa de desistência global de 5,4% que comparada com a do 

ano civil 2020 (6,6%) nos permite concluir que a taxa foi superada. 

 

Ciclo de formação  

No ciclo de formação 2017/2020, a taxa de desistência situa-se nos 8,5% (4 alunos). No ciclo de formação 

2018/2021, a taxa de desistência situa-se nos 26,2% (16 alunos). A taxa subiu significativamente nos 

cursos profissionais de todas as áreas de formação. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 

Das metas 

O enunciado da meta - Reduzir em 1% o abandono escolar – deve ser alterado para – Reduzir em 1% a 

taxa de desistência 
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Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a enunciação da periodicidade da monitorização das metas para: 1º momento: 1º 

semestre; 2º momento: 2º semestre; 3º momento: por ano letivo; 4º momento: por ano civil. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 1– Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.2. Prevenção do abandono e do absentismo  

Indicador 4 – Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo 1.2.1. Reduzir o abandono escolar 

Das ações 

Ação 1 
Contactar com os Pais/Encarregados de Educação (EE) logo que o Diretor de Turma detete 
que o aluno apresenta várias faltas injustificadas 

Implementação 

Para a realização desta atividade a equipa EQAVET solicitou aos Diretores de Turma (DT) que 
fizessem semanalmente o levantamento e balanço das faltas dos alunos (faltas justificadas, 
injustificadas e recuperadas). No caso de detetarem alunos com faltas injustificadas, pediu para 
estarem mais atentos e consequentemente fizessem um controlo mais apertado. 
Destaca-se como medida extremamente relevante, a escola ter fornecido aos pais/EE os 
códigos de acesso do programa EscolaPro, onde estes podem em qualquer momento aceder e 
monitorizar a assiduidade dos seus educandos. 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Conselho de Diretores de Turma; Diretores de turma 

Intervenientes Diretores de turma; Diretores de Curso; Alunos; Pais/EE 

Calendarização Setembro; ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Registo escrito dos contactos com os pais/EE, arquivados no dossiê de Direção de Turma; Atas 
de Conselho de Turma; Relatório por período de Avaliação Interna; Contactos com a Comissão 
de Proteção e Crianças e Jovens (CPCJ) e Segurança Social (Assistente Social que acompanha o 
aluno em risco) arquivados no dossiê de Direção de Turma. 

Comunicação e 
Divulgação 

Reunião/receção aos Pais/EE; Contactos com EE; Convocatória para Pais/EE; Reuniões de 
entrega dos registos de avaliação; Publicação na página web da escola do Relatório de Avaliação 
Interna  

Avaliação  
Todos os contactos estabelecidos entre o DT e os pais/EE estão arquivados no dossiê de Direção 
de Turma. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa de autoavaliação/EQAVET propõe a integração da atividade nas ações que 
concorrem para o objetivo: Reduzir o absentismo 

 

Ação 2 
Comunicar aos Pais/Encarregados de Educação no caso dos alunos que atingirem 10% de 
faltas injustificadas mais uma, permitidas em cada módulo 

Implementação 

Tendo em conta a pouca motivação dos alunos para as disciplinas das componentes 
Sociocultural e Científica (disciplinas onde se regista o maior número de faltas) os DT são mais 
compreensivos e flexíveis no cumprimento da lei, relativamente ao prazo de entrega das 
justificações. Também o facto de existir uma desadequação da aplicabilidade da Lei, para o 
ensino profissional, contribui para que esta atividade, muitas vezes, não possa ser concretizada 
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no imediato, uma vez que um aluno que falte num dia a um módulo de uma determinada 
disciplina, pode atingir e ultrapassar os 10% de faltas injustificadas mais uma nesse dia. Acresce 
ainda a situação de legalmente o aluno dispor de 3 dias úteis para justificar a sua ausência. Caso 
as faltas não sejam justificadas e os alunos ultrapassem os 10% permitidos por lei, têm de 
recuperar as aprendizagens, ficando sujeitos à aplicação das medidas de recuperação e 
integração (MRI), sendo os Pais/EE informados. 
Destaca-se, novamente, a escola ter fornecido aos pais/EE os códigos de acesso ao programa 
EscolaPro, onde estes podem, em qualquer momento, aceder e monitorizar a assiduidade dos 
seus educandos. 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretor de Turma 

Intervenientes Diretor de Turma; Pais/EE; Alunos 

Calendarização Sempre que aplicável 

Registos e 
Evidências 

Serviço de mensagem (SMS), Correio eletrónico, Cartas, Telefone; Registo de contactos com os 
Pais/EE; Registo do envio de cartas registadas, correio eletrónico, contactos telefónicos; 
Dossiê da Direção de Turma; Atas dos Conselhos de Turma; Programa EscolaPro. 

Comunicação e 
Divulgação 

Reunião com os Pais/EE; Dossiê da Direção de Turma; Publicação na página web da escola do 
Relatório de Avaliação interna (por período); Comunicação por escrito ao aluno das aulas a 
recuperar, com a aplicação das Medidas de Recuperação e Integração (MRI) 

Avaliação 

Os DT, na maioria dos casos, comunicam logo aos alunos que se encontram nessa situação e só 
se o aluno der mais alguma falta injustificada é que comunica aos pais/EE e é aplicado o MRI. 
De salientar que estes alunos já foram identificados na atividade referida anteriormente e, por 
isso, os pais já foram avisados do percurso do seu educando relativamente às faltas. 
De referir, tal como na atividade anterior, que a escola forneceu aos pais/EE os códigos de 
acesso ao programa EscolaPro, onde podem em qualquer momento monitorizar a assiduidade 
dos seus educandos. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que esta atividade seja assimilada pela atividade 1 
e integrada nas ações que concorrem para o objetivo: Reduzir o absentismo. 

 

Ação 3 
Identificar e registar os elementos de riscos (módulos em atraso, falta de assiduidade, 
registos de ocorrências disciplinares) e quando necessário encaminhar os alunos para os 
Serviços de Psicologia 

Implementação 

Os DT fazem, semanalmente, o levantamento/balanço das faltas e registos de ocorrências (quer 
de carácter informativo quer disciplinar). De salientar que é função de cada docente controlar 
as faltas dos alunos. Geralmente, quando identificam situações anómalas (algum aluno que 
falte anormalmente, ou que vai ficar com o módulo em atraso, ou que apresente um registo de 
ocorrência), os docentes têm por hábito informar de imediato o DT. Sempre que seja 
pertinente, é solicitada a intervenção dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO). Esta 
avaliação foi sempre prontamente realizada e os DT foram sempre colocados ao corrente do 
resultado destas intervenções. 
A dinâmica das atividades e sessões desenvolvidas pelo SPO permitem uma maior ligação, 
proximidade e reforço da relação de confiança com os alunos. 
Foi dada continuidade aos apoios individuais aos alunos em acompanhamento.  
Foi dada continuidade ao Programa de Mentoria, tendo sido feito um balanço positivo do 
mesmo pelos alunos e reforçada a pertinência da sua continuidade. 

Responsável 
pela 

implementação 
Docentes; Diretor de Turma; Diretor de Curso; Conselho de Turma; Psicóloga 

Intervenientes 
Docentes; Diretores de Turma; Diretores de Curso; Psicóloga; CPCJ; Pessoal não docente; 
Pais/EE; Alunos 

Calendarização Ao longo do ano letivo, sempre que aplicável; finais de semestre 
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Registos e 
Evidências 

Relatório por período de Avaliação Interna (Pautas de faltas, desistências, transferências e 
anulações de matrículas); Atas dos Conselhos de Turmas; Relatórios da Psicóloga; Dados 
estatísticos por período; Programa EscolaPro. 

Comunicação e 
Divulgação 

Reuniões da Equipa EQAVET; Reuniões Conselho Pedagógico; Reuniões dos Conselhos Turma; 
Publicação na página web da escola do Relatório de Avaliação interna (por período); 
Comunicação/ Registo de Acompanhamento do aluno pela Psicóloga para o Diretor de Turma 

Avaliação 

Os DT fizeram o levantamento dos alunos em situação de risco  
Sempre que foi solicitada a intervenção do SPO, este agiu no imediato tentando diagnosticar 
e/ou acompanhar os principais motivos responsáveis pelos elementos considerados de risco, 
apresentados pelos alunos.  
Salienta-se a proximidade e articulação entre o SPO e o grupo docente, reforçado pelo 
Programa de Mentoria.  

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugerem-se as seguintes alterações: 
- A inclusão da atividade 3 Identificar as principais causas do absentismo escolar que concorre 
para a taxa de absentismo 
- Descrição da atividade: Identificação de elementos de risco e definição de estratégias de 
prevenção 
- Implementação: Aplicação de inquéritos de vocação no 1º ano do ciclo de formação; Análise 
dos processos individuais; Controlo do absentismo; Identificação das razões do absentismo; 
Análise do aproveitamento e do comportamento: Reunião com alunos, pais/encarregados de 
educação; Mobilização das equipas de intervenção internas e/ou externas, consoante o tipo de 
risco detetado; Definição de medidas preventivas, em trabalho colaborativo. 
- Responsável: DT; 
- Intervenientes: Equipa EQAVET; Conselho de turma; PND; Alunos; Pais e EE; SPO; EMAEI; CPCJ; 
outros organismos externos; 
- Calendarização: Ao longo do ano letivo; 
- Registos e evidências: Atas de CT; Relatórios EQAVET; SPO e EMAEI; Arquivo DT; 
- Comunicação: Reuniões, formais e informais, dos vários intervenientes; 
  A equipa de autoavaliação/EQAVET propõe que se continue a fazer este controlo, uma vez 
que é possível agir no imediato e consequentemente prevenir possíveis casos de desistências.  

 

Ação 4 
Promover sessões na Escola com a presença de empresários e especialistas de diversas áreas 
de formação e também ex-alunos com sucesso no mercado de trabalho, como forma de 
motivação dos alunos 

Implementação 
Promoção de sessões na Escola com a presença de empresários e especialistas de diversas áreas 
de formação e também ex-alunos com sucesso no mercado de trabalho, como forma de 
motivação dos alunos 

Responsável 
pela 

implementação 

Direção; Docentes; Diretores de Curso; Gabinete de Empreendedorismo, Formação e 
Empregabilidade (GEFE); Biblioteca Escolar  

Intervenientes Gabinete GEFE; Diretores de Curso; Docentes; Alunos; Biblioteca Escolar (BE) 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Registo fotográfico e notícia das sessões realizadas; Relatórios das atividades da BE 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios de atividades; Redes Sociais; Notícias no jornal “O Quintas” da Escola 

Avaliação Foi realizada uma sessão com um ex-aluno e atualmente empresário da área agrícola 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa de autoavaliação/EQAVET propõe que esta atividade seja integrada nas atividades 
que concorrem para o indicador 5 a) taxa de colocação após a conclusão dos cursos (taxa de 
diplomados em prosseguimento de estudos e taxa de diplomados no mercado de trabalho) 
com as devidas adaptações e que se mantenha nas diferentes áreas de formação uma vez 
que estas constituem uma mais-valia para o percurso académico e profissional dos alunos. 

 

48



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

 

1.2.2. Absentismo 
Indicador 4 a) – Taxa de conclusão dos cursos 

 

Enquadramento 
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 - Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.2. - Prevenção do abandono e do absentismo 

Objetivo 1.2.2. Reduzir o absentismo 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 4 a) – Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo específico 2 – Reduzir o absentismo 

 

Meta – Reduzir em 1% o absentismo 

 
Histórico  
 
 

Taxa de assiduidade 

Ano letivo 2019/2020 2020/2021 

Desvio da 
meta 

Cursos de Educação e Formação 93,3% 100,0% 

Cursos Profissionais 98,3% 83,3% 

Cursos de Educação e Formação + Cursos 
Profissionais 

97,5% 84,4% - 13,1% 
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Dados em análise 
 
 

Taxa de absentismo 1º semestre 2021/2022 

Turmas Nº alunos 
Horas de 
formação 

Faltas Taxas % 

Justificadas Injustificadas Recuperadas Total Justificadas Injustificadas Recuperadas Absentismo 

1ºTPA – 21/24 25 513 537 47 425 584 92,0 8,0 72,8 4,6 

1ºTRB – 21/24 11 515 347 97 353 444 78,2 21,8 79,5 7,8 

1ºTCP – 21/24 10 517 166 51 152 217 76,5 23,5 70,0 4,2 

 2ºA TPA - 20/23 21 515 509 221 487 730 69,7 30,3 66,7 6,7 

2ºB TPA - 20/23 12 518 379 89 360 468 81,0 19,0 76,9 7,5 

2ºTRB - 20/23 8 520 242 32 229 274 88,3 11,7 83,6 6,6 

3ºA RFA - 19/22 5 511 84 22 64 106 79,2 20,8 60,4 4,1 

3ºX TPA - 19/22 11 515 322 42 264 364 88,5 11,5 72,5 6,4 

3ºV TPA - 19/22 18 522 373 266 351 639 58,4 41,6 54,9 6,8 

3ºX TCP - 19/22 17 494 348 294 348 642 54,2 45,8 54,2 7,6 

Média Profissional          6,2 

EB3 - 21/22 8 518 181 20 157 201 90,0 10,0 78,1 4,9 

OEC3 - 21/22 9 493 96 12 52 108 88,9 11,1 48,1 2,4 

Média CEF          3,6 

Média escola          4,9 
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Análise 
 

De acordo com os relatórios de avaliação interna de anos anteriores, para o cálculo da meta, era apurada 

a taxa de assiduidade que considerava “o número de alunos sem faltas e com faltas injustificadas nos 

seguintes intervalos: sem faltas injustificadas; entre 1 e 3 faltas; entre 4 e 6 faltas; entre 7 e 10 faltas e 

mais do que 10 faltas e era calculada com base na fórmula: 

 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡é 10 (𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑠 3 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠)

3 ×𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠
 × 100. “ 

O relatório final de avaliação interna 2020/2021 apresenta uma taxa de assiduidade dos cursos 

profissionais de 83,3%, no ano letivo 2020/2021 e de 98,3% no ano letivo 2019/2020. Conclui-se ali que a 

meta, que previa uma redução do absentismo em 1,0%, não foi superada. 

No relatório de avaliação do plano de ação 2021 – 3º período, refere-se que houve uma diminuição no 

absentismo de 2,59%: compara-se o número de alunos com faltas injustificadas (77 alunos em 2019/2020 

e 75 alunos em 2020/2021). 

Este ano letivo, a equipa de autoavaliação/EQAVET apurou a taxa de absentismo considerando o número 

total de horas dadas e o número total de faltas justificadas e injustificadas, uma vez que a legislação dos 

cursos de dupla certificação prevê que, para efeitos de conclusão da formação, o conjunto de faltas 

justificadas e injustificadas não pode ser superior a 10,0% da carga horária total.  

Neste 1º semestre, a taxa de absentismo dos cursos profissionais situa-se nos 6,2%. Consideram-se as 

taxas de absentismo por turma bastante elevadas: apenas 3 turmas apresentam uma taxa de absentismo 

inferior à média, todas as outras se situam no nível superior. 

Nas turmas CEF, a taxa de absentismo situa-se nos 3,6%, destacando-se a turma EB3 com uma taxa de 

4,9%. 

A maioria das faltas justificadas decorre de situações de isolamento profilático devido a Covid-19. 

Salienta-se a elevada taxa de faltas injustificadas: apenas uma turma se situa abaixo dos 10,0% e duas 

turmas ultrapassam os 40,0%. 

Pelos motivos expostos anteriormente, a análise comparativa dos resultados obtidos com o histórico 

apurado não é exequível.  

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Das metas 

A meta – Reduzir em 1% o absentismo – deve ser alterada para – Reduzir em 1% a taxa de absentismo 

Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização para: 1º momento: 1º semestre; 2º momento: 2º 

semestre; 3º momento: por ano letivo; 4º momento: por ano civil. 

Dos planos de ação 
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Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.2. Prevenção do abandono e do absentismo 

Indicador 4 a) – Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo 1.2.2.  Reduzir o absentismo  

Das ações 

Ação 1 Identificar, em todos os anos, os alunos que acumulam faltas injustificadas 

Implementação 

Para a realização desta atividade, a equipa EQAVET solicitou aos DT que, semanalmente, 
fizessem o levantamento das faltas injustificadas por módulo/disciplina, tendo em conta o 
tempo legal previsto para a entrega das justificações. Para o efeito, os DT consultam o 
Programa EscolaPro que permite a visualização ou impressão dos mapas de assiduidade de 
cada turma. 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretor de Turma; Conselho de Diretores Turma; Diretores de Curso 

Intervenientes Docentes; Diretores de Curso; Diretores de Turma; Pais/EE; Alunos 

Calendarização Semanal; sempre que aplicável 

Registos e 
Evidências 

Mapas de assiduidade; Atas de Conselho de turma; Programa EscolaPro. 

Comunicação e 
Divulgação 

Reunião com os Pais/EE; Envio aos Pais/EE de correspondência com registos/mapa de faltas; 
Comunicação ao aluno das aulas a recuperar 

Avaliação 

Quando os DT verificaram que os alunos apresentavam um número de faltas injustificadas por 
módulo/disciplina próximo do limite permitido por lei, alertaram os alunos para a consequência 
dessas faltas, nomeadamente, terem de fazer a recuperação de aulas e, se ultrapassassem, 
ficariam sujeitos à aplicação de MRI. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- A inclusão da atividade 1 Contactar com os Pais/Encarregados de Educação (EE) logo que o 
Diretor de Turma detete que o aluno apresenta várias faltas injustificadas e da atividade 2 
Comunicar aos Pais/Encarregados de Educação no caso dos alunos que atingirem 10% de faltas 
injustificadas mais uma, permitidas em cada módulo que concorriam para a redução da taxa 
de abandono; 
- A alteração da descrição para Levantamento das faltas injustificadas, comunicação ao 
encarregado de educação e definição conjunta de estratégias conducentes à resolução do 
problema. 
- Que responsável pela implementação seja apenas o DT; 
- Que os intervenientes sejam apenas Diretores de Turma; Pais/EE; Alunos; 
- Que a calendarização seja semanal; 
- Que as evidências sejam: registos dos contactos com os pais/EE, constantes no arquivo de 
direção de turma; 
- Que a comunicação seja: email; SMS; telefonema, plataforma EscolaPro; App EProStudent 
- A equipa EQAVET propõe que se continue a fazer este controlo. 
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Ação 2 Identificar as principais causas do absentismo escolar 

Implementação 

Para a realização desta atividade, a equipa EQAVET solicitou aos DT e estes aos docentes do CT, 
que estivessem atentos nas suas disciplinas/módulos às faltas injustificadas dadas pelos alunos 
e tentassem junto deles entender os motivos, fazendo esse reporte ao DT, oralmente ou 
através das fichas de ação de melhoria. 
Foi pedido, também, ao pessoal não docente, que muitas vezes tem um contacto mais direto 
com os alunos (em algumas situações os alunos acabam por desabafar os seus problemas), que 
se identificasse alguma situação mais pertinente e informasse os DT através do preenchimento 
das fichas de ação de melhoria disponíveis para esse efeito. 
Sempre que for pertinente, o DT encaminha os alunos para o SPO para que seja feita uma 
avaliação. 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretor de Turma; Conselho de Turma; Psicóloga 

Intervenientes 
Docentes; Diretores de Turma; Diretores de Curso; Equipa EQAVET; Pessoal não docente; 
Pais/EE 

Calendarização Durante o ano letivo; Reuniões de Conselho de Turma 

Registos e 
Evidências 

Atas de Conselho de Turma; Relatórios da Psicóloga; Fichas de Ação de Melhoria 

Comunicação e 
Divulgação 

Reunião da Equipa EQAVET; Comunicação ao DT do resultado do acompanhamento dos alunos 
feito pela Psicóloga 

Avaliação  

Quando os DT analisaram e conversaram com os alunos sobre a origem destas faltas, na maioria 
das situações concluíram que estas estavam associadas a dificuldades económicas dos seus 
pais, consequentemente estes sentem-se na obrigação de os ajudar. De salientar que são 
alunos que estão a frequentar cursos com uma componente prática que lhes vai 
proporcionando a aquisição de algumas ferramentas de trabalho, que podem ser postas em 
prática fora da escola.  
É importante referir que a maioria dos alunos usufrui de apoios económicos, porque o 
rendimento dos seus agregados familiares é muito reduzido.  
O DT acaba por ter um papel importante nestas conversas, porque sensibiliza os alunos para a 
importância da conclusão dos seus cursos e o acesso a empregos remunerados de acordo com 
as suas habilitações académicas, e assim poderão continuar a ajudar os seus familiares.  
O trabalho desenvolvido em paralelo com o SPO também se revela eficaz, uma vez que há um 
acompanhamento mais próximo dos alunos. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa autoavaliação/EQAVET considera que esta atividade é similar à atividade 3 que 
concorre para a redução da taxa de desistência. Considerando que as razões subjacentes ao 
absentismo são as que conduzem, a maior parte das vezes, à desistência, a equipa propõe 
integrar esta atividade na atividade referida. 

 

Ação 3 
Definir e aplicar estratégias diversificadas, tendo em conta o perfil do aluno, através dos 
meios que se considerem mais exequíveis constantes do Regulamento Interno (RI). 

Implementação 

Quando se verifica que algum aluno não obtém sucesso, por falta de assiduidade, os docentes 
aplicam as medidas que constam do Regulamento Interno (RI). 
De salientar que todos os alunos estão sujeitos à aplicação de medidas universais, ao abrigo da 
inclusão prevista no DL nº 54/2018. 
No caso de alunos com Relatório Técnico Pedagógico (RTP) cabe à Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) fazer o acompanhamento mais individualizado e delinear 
as medidas/estratégias a adotar pelos docentes para esses alunos, de acordo com a realidade 
de cada um.   
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Responsável 
pela 

implementação 
Conselhos de Turma; Conselho de Diretores de Turma; Equipa EMAEI; Docentes 

Intervenientes Conselho de Turma; Equipa EMAEI; Diretores de Turma; Docentes; Alunos 

Calendarização 1º semestre; durante o ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Planificações; Critérios gerais/específicos de avaliação; Registo no sumário da disciplina no 
Programa EscolaPro; Pautas de faltas; Programa EscolaPro; Programa de mentoria; Relatórios 
Técnico-pedagógicos (RTP) 

Comunicação e 
Divulgação 

Divulgação dos critérios de avaliação aos alunos e aos Pais/EE; Estratégias aplicadas em 
contexto de aula; Publicação na página web da escola dos critérios de avaliação; Pautas de 
Faltas; Programa EscolaPro 

Avaliação  

Decorrente das informações fornecidas, cada docente adaptou as suas planificações e definiu 
estratégias de atuação diversificadas e critérios de avaliação, por forma a garantir que todos os 
alunos pudessem ter sucesso, uma vez que o insucesso está interligado com o absentismo 
escolar. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa autoavaliação/EQAVET considera que esta atividade não concorre diretamente para 
a redução da taxa de absentismo, pelo que propõe que seja retirada. No entanto, recomenda 
ao conselho pedagógico a reavaliação das medidas de recuperação das aprendizagens, 
originadas por faltas justificadas e/ou injustificadas.  Estas medidas devem incluir uma 
componente dissuasora do absentismo injustificado e integrar o regulamento interno. 
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1.3.1. Recuperação de módulos em atraso 

Indicador 4 a) – Taxa de conclusão dos cursos 
 

Enquadramento  
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.1. Apoio à aprendizagem 

Objetivo 1.1.1. Diminuir o número de módulos em atraso 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 4 – Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo específico 4 - Diminuir o número de módulos em atraso 

 

Meta - Reduzir em 5% os módulos em atraso 

 

Histórico 
 

Taxa de recuperação de módulos em atraso    2020/2021 – 1º período 

Início ano letivo 
Módulos 

suprimidos 
após AM ou 

Transferência 

Número de 
módulos a 
considerar 

1º período  

Nº de 
alunos com 

módulos 
em atraso 

Nº total de 
módulos 

em atraso 

Nº de 
alunos com 

módulos 
em atraso 

Módulos 
recuperados 

Módulos 
em atraso 

do 1º 
período 

Nº total de 
módulos 

em atraso 

Taxa de 
recuperação 

% 

23 164 56 108 27 15 58 151 13,9 

 

 

Taxa de recuperação de módulos em atraso    2020/2021 – 2º e 3º períodos 

Módulos 
suprimidos 
após AM ou 

Transferência 

Número 
de 

módulos a 
considerar 

2º período 

Módulos 
suprimidos 
após AM ou 

Transferência 

Número 
de 

módulos a 
considerar 

3º período (final ano letivo) 

Nº de 
alunos 

com 
módulos 

em 
atraso 

Módulos 
recuperados 

Módulos 
em 

atraso 
do 2º 

período 

Nº total 
de 

módulos 
em 

atraso 

Taxa de 
recuperação 

% 

Nº de 
alunos 

com 
módulos 

em 
atraso 

Módulos 
recuperados 

Módulos 
em 

atraso 
do 3º 

período 

Nº total 
de 

módulos 
em 

atraso 

Taxa de 
recuperação 

% 

0 151 34 22 74 203 14,6 109 94 40 48 102 154 51,1 
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Dados em análise    
 

Taxa de recuperação de módulos em atraso – 1º semestre  2021/2022 

Turmas 

Início ano letivo 

Módulos 
suprimidos 
após AM ou 

Transferência 

Número 
de 

módulos a 
considerar 

1º semestre  

Nº de 
alunos 

com 
módulos 

em atraso 

Nº total 
de 

módulos 
em atraso 

Nº de 
alunos 

com 
módulos 

em atraso 

Módulos 
recuperados 

Módulos 
em atraso 

do 1º 
Sem 

Nº total 
de 

módulos 
em atraso 

Taxa de 
recuperação 

% 

1ºTCP 0 0 0 0 1 0 1 1 N/A 

1ºTRB 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 

1ºTPA 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 

2ºA TPA  7 33 6 27 9 5 14 36 18,5 

2ºB TPA 5 17 0 17 5 3 1 15 17,6 

2ºTRB 3 7 0 7 2 2 0 5 28,6 

3ºV TPA  8 36 6 30 7 6 4 28 20,0 

3ºX TPA 6 26 0 26 6 7 0 19 26,9 

3ºA RFA 2 3 0 3 1 2 0 1 66,7 

3ºX CP 4 19 2 17 2 7 0 10 41,2 

Alunos (2018/2021) 1 3 0 3 1 3 0 0 100,0 

Total 36 144 14 130 34 35 20 115 26,9 

56



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

 
Análise 
 
Ano civil 2021 (2º e 3º períodos 2020/2021 e 1º semestre 2021/2022) 

O decréscimo acentuado do número de módulos em atraso, entre o final do ano letivo 2020/2021 e o 

início de 2021/2022, resulta, essencialmente, das anulações de matrículas e/ou das exclusões por faltas e 

da consequente supressão dos módulos em atraso dos respetivos alunos. Considerando que a matrícula 

no início do ano letivo (2020/2021) é automaticamente renovada, 10 alunos iniciaram o ano letivo 

2020/2021 com elevados números de módulos em atraso do ano anterior, por não terem acompanhado 

as aulas no E@D no período de abril a junho 2020, apesar de todas as estratégias aplicadas tanto pelos 

diretores de turma, como pelos docentes. Estes alunos continuaram a fazer parte da lista inicial da turma, 

apesar de registarem elevada falta de assiduidade que culminou com a anulação de matrícula (5 alunos) 

ou com a exclusão por faltas no final do 3º período do ano letivo 2020/2021 (5 alunos).  

Um aluno com elevado número de módulos em atraso cumpriu um plano de recuperação das 

aprendizagens e obteve sucesso em 10 módulos. A aluna do ciclo de formação 2018/2021 com módulos 

em atraso cumpriu o plano de recuperação das aprendizagens e concluiu o curso técnico/a de produção 

agropecuária dentro do tempo previsto. Salienta-se ainda que durante o 1º período do ano letivo 

2020/2021, matricularam-se 3 novos alunos transferidos de outra escola, com módulos sem equivalência 

ou ainda por concluir, pelo que frequentaram planos de recuperação das aprendizagens de módulos em 

atraso durante os 2º e 3º períodos de 2020/2021. A taxa de recuperação de módulos em atraso no ano 

civil 2021 registou um aumento significativo do 2º para o 3º período (40,5%), mas voltou a baixar no 1º 

semestre. Apesar disso, regista-se uma taxa de recuperação de 26,9%. Comparando com o período 

homólogo do ano letivo 2020/2021 (13,9%) concluímos que a meta - Reduzir em 5% os módulos em atraso 

– foi superada. 

 

1º semestre 2021/2022 

Nas turmas V TPA e X TCP do 3º ano e na turma A TPA do 2º ano, o decréscimo acentuado do número de 

módulos em atraso, entre o início do ano letivo e o final do 1º semestre, resulta das anulações de 

matrículas e da consequente supressão dos módulos em atraso dos respetivos alunos. O cálculo da taxa 

de recuperação não considera estes módulos. Os módulos não realizados dos alunos MENA – abrangidos 

por um plano curricular próprio – também não são considerados para esta taxa.  

Durante o 1º semestre, foram recuperados 35 módulos. Salienta-se que a aluna do ciclo de formação 

2018/2021 com módulos em atraso cumpriu o plano de recuperação e concluiu o curso técnico/a de 

produção agropecuária dentro do tempo previsto.  Registam-se, no entanto, 20 módulos em atraso 

apenas no 1º semestre, sendo que a grande maioria se concentra numa única turma (2ºA TPA). No final 

do semestre, verifica-se que as turmas de 2º e 3º anos do curso de técnico/a de produção agropecuária 
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são as que apresentam um maior número de módulos em atraso, situação muito preocupante 

relativamente às turmas no último ano do ciclo de formação.  

Apesar disso, regista-se uma taxa de recuperação global de 26,9%.  Comparando com o período homólogo 

do ano letivo 2020/2021 (13,9%) concluímos que a meta - Reduzir em 5% os módulos em atraso – foi 

superada. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Das metas 

Alterar o enunciado da meta - Reduzir em 5% os módulos em atraso– para – Aumentar em 5% a taxa de 

recuperação de módulos em atraso 

Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a enunciação da periodicidade da monitorização da meta para: 1º momento: 1º 

semestre; 2º momento: 2º semestre; 3º momento: por ano letivo; 4º momento: por ano civil. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 1– Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.3. Apoio à aprendizagem 

Indicador 4 – Taxa de conclusão dos cursos   

Objetivo 1.3.1. Diminuir o número de módulos em atraso 

Das ações 
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Ação 2 
Contactar os alunos que não concluíram o curso no ciclo de formação inicial e incentivar à 
sua conclusão 

Implementação 
A coordenadora do CAA contacta os alunos que não concluíram o seu percurso formativo até 
final de agosto do último ano do ciclo de formação para definir e calendarizar um plano de 
recuperação e conclusão. 

Responsável 
pela 

implementação 
Equipa CAA 

Intervenientes Equipa CAA 

Calendarização Setembro/outubro do ano letivo seguinte ao do término do curso 

Ação 1 
Definir estratégias e calendarizar aulas de apoio de acordo com o perfil do aluno para a 
recuperação de módulos em atrasos/preparação de exames. 

Implementação 
A coordenadora CAA e os professores da equipa CAA analisam o perfil dos alunos que 
apresentam módulos em atraso, definem estratégias de recuperação e calendarizam aulas de 
apoio, tendo em conta os horários das turmas. 

Responsável 
pela 

implementação 

Docentes; Conselhos de turma; Conselho de Diretores Turma; Conselho Pedagógico; Direção; 
Equipa do CAA 

Intervenientes 
Conselho de Turma; Reunião de Componentes; Diretores de Curso; Diretores de Turma; 
Equipa do CAA; Docentes 

Calendarização Durante o ano letivo; Época especial de exames 

Registos e 
Evidências 

Atas de Conselho de Turma; Aulas de apoio nos horários das turmas e dos professores; Pauta 
de módulos em atraso; Calendário de exames – Equipa CAA. 

Comunicação e 
Divulgação 

Estratégias aplicadas em contexto de sala de aula identificadas e avaliadas em CT; Atas de 
Conselho Turma; Reuniões de Componente; Pauta de módulos em atraso; Horário das aulas 
de apoio; Pauta modular; Aulas de apoio/exames; Comunicação individual do Calendário de 
exames 

Avaliação 

Foi definida a estratégia de recuperação de módulos em atraso/preparação de exames e feita 
a sua calendarização. Os alunos e os Pais/EE foram informados pelos DT. Assim, alguns alunos 
com módulos em atraso tiveram a possibilidade de frequentar aulas de apoio e recuperar, 
com sucesso, os módulos em atraso. Esta estratégia de calendarizar os apoios em aulas extra 
revelou-se bastante eficaz. Mesmo assim, nem todos os alunos aproveitaram a oportunidade 
para realizar as atividades de recuperação de aprendizagens para recuperação dos módulos 
em atraso. 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 

Sugerem-se as seguintes alterações: 
- Que a atividade passe a ter a seguinte formulação: Definição e implementação de estratégias 
de apoio, de acordo com o perfil do aluno, para a recuperação de módulos em atraso. 
- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas a coordenadora do CAA; 
- Que os intervenientes sejam apenas a equipa CAA e os alunos; 
- Que a calendarização refira: Ao longo do ano letivo; 
- Que em registos e evidências constem apenas: Arquivo CAA, arquivo onde constam todos os 
documentos necessários à implementação da medida, nomeadamente a calendarização das 
atividades de recuperação, os registos de presenças e os relatórios semestrais; 
- Que em comunicação/divulgação constem apenas as informações internas entregues aos 
alunos, aos EE e aos DT e relatório CAA 
A equipa de autoavaliação/EQAVET propõe que se continue a desenvolver esta atividade. 
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Registos e 
Evidências 

Registo de presenças assinado pelo aluno quando vem realizar o exame. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatório da equipa CAA (indicação do nº de ex-alunos que concluíram o curso) 

Avaliação 

A coordenadora do CAA contactou telefonicamente com a ex-aluna que tinha módulos ainda 
por concluir, para definir e calendarizar o plano de recuperação de aprendizagens 
A aluna cumpriu o plano de recuperação e concluiu o curso técnico/a de produção 
agropecuária dentro do tempo previsto (Até 31/12 do último ano do ciclo de formação- 2021) 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
-  Que a atividade passe a ter a seguinte formulação: Instituição de um plano de recuperação 
das aprendizagens para os alunos que não concluíram o seu percurso formativo até 31 de 
agosto do último ano do ciclo de formação 
- Que o responsável pela implementação da medida seja a coordenadora do CAA; 
- Que os intervenientes sejam a equipa CAA e os alunos; 
- Que a calendarização refira: Após 31 de agosto do último ano do ciclo de formação e até 31 
de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de formação. 
- Que em registos e evidências conste apenas: Arquivo CAA, arquivo onde se encontram todos 
os documentos necessários à implementação da medida, nomeadamente a calendarização 
das atividades, os registos de presenças e os relatórios semestrais; 
- Que em comunicação/divulgação conste apenas relatório CAA 
A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que se continue a desenvolver esta atividade, 
sempre que existirem ex-alunos que não concluíram o seu percurso formativo até 31 de 
agosto do último ano do ciclo de formação. 
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1.3.2. Sucesso dos alunos com RTP 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.1. Apoio à aprendizagem 

Objetivo 1.1.2. Promover a equidade e a inclusão de todos os alunos 

 

Meta – Aumentar em 1,0% a taxa de sucesso dos alunos com RTP  
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Dados em análise 

 
Apoios (alunos com e sem RTP) Aproveitamento final 1º semestre 

Janeiro - Final 1º semestre DL 54/2018 Diferentes serviços de acompanhamento Nº alunos c/ RTP Nº alunos c/ RTP  

Turmas Total alunos RTP Tutoria SPO Educação Especial 
 c/ todos módulos 

concluídos 
c/ módulos em 

atraso 

1ºTPA - 21/24 25 11 1 1 2 10 1 (aluno MENA) 

1ºTRB - 21/24 11 4 0 5 3 4 0 

1ºTCP - 21/24 10 5 2 4 2 3 2 (alunos MENA) 

2ºA TPA - 20/23 21 5 0 5 1 1 4 

2ºB TPA - 20/23 12 9 0 1 5 6 3 

2ºTRB - 20/23 8 2 0 6 0 1 1 

3ºA RFA - 19/22 5 3 0 2 1 2 1 

3ºX TPA - 19/22 11 0 0 3 0 0 0 

3ºV TPA - 19/22 18 3 0 2 1 1 2 

3ºX TCP - 19/22 17 1 0 3 0 1 0 

Total Profissional 138 43 3 32 16 29 14 

            
Nº alunos c/ todos 

níveis ≥3 
Nº alunos + nº níveis 

≤3 

EB3 - 21/22 8 7 0 1 7 7 0 

OEC3 - 21/22 9 5 0 2 1 5 0 

Total CEF 17 12 0 3 8 12 0 

Total escola 155 55 3 35 24 41 14 
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Análise 
 
Os 155 alunos que frequentam a escola beneficiam todos de medidas universais. 

55 alunos têm relatório técnico pedagógico (RTP) ao abrigo do decreto-Lei nº 54/2018: 43 dos cursos 

profissionais e 12 dos CEF 

No final do 1º semestre, os 12 alunos dos CEF com RTP obtiveram nível igual ou superior a 3 em todas as 

disciplinas, o que corresponde a uma taxa de sucesso de 100,0%. 

Relativamente aos alunos dos cursos profissionais, apenas 29 dos 43 alunos com RTP concluíram todos os 

módulos avaliados, o que corresponde a uma taxa de sucesso de 67,4%. 

Em termos globais, a taxa de sucesso de alunos com RTP situa-se nos 74,5% 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Ação Implementação de medidas universais, seletivas e adicionais 

Implementação 
Análise dos processos individuais dos alunos 
Definição e implementação de medidas  

Responsável 
pela 

implementação 
Coordenador EMAEI 

Intervenientes Prof. Educação Especial; Conselhos de turma 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Atas e memorandos da equipa EMAEI 

Comunicação e 
Divulgação 

Reuniões da equipa EMAEI e dos Conselhos de turma 
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1.3.3. Classificações 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.1. Apoio à aprendizagem 

Objetivo 1.1.2. Promover uma cultura de esforço e empenho 

 

Meta – Aumentar a média das classificações 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Das ações  

Ação 1 Análise dos resultados, definição e implementação de estratégias de melhoria 

Implementação 
Em reunião, os docentes dos vários departamentos curriculares analisam os resultados 
apresentados e definem estratégias de melhoria a implementar. 

Responsável 
pela 

implementação 
Coordenador de departamento curricular 

Intervenientes Docentes 

Calendarização 2º semestre 

Registos e 
Evidências 

Atas das reuniões 

Comunicação e 
Divulgação 

Reuniões de conselho de turma 

 
 

Ação 2 
Definição e implementação de atividades a incluir no PAA para o reconhecimento do bom 
desempenho escolar 

Implementação 
O conselho pedagógico define atividades para o reconhecimento do bom desempenho 
escolar e o incentivo ao esforço e ao empenho dos alunos 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção 

Intervenientes Docentes 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

PAA 

Comunicação e 
Divulgação 

Página web da escola; redes sociais 
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Dados em análise 
 

1º ano 
 

1ºTPA  

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 11,8 

Língua Estrangeira I - Inglês 1 12,6 

Língua Estrangeira II - Francês 1 15,8 

Área de Integração     

TIC 1 13,2 

Educação Física 2 15,7 

Matemática 1 12,0 

Biologia 2 14,4 

Química 2 14,7 

Mecanização Agrícola     

Produção Agrícola 1 13,5 

Transformação     

FCT     

Totais 12 13,7 

 
 
 
 
 

 1º TCP  

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 13,8 

Língua Estrangeira I - 
Inglês 

1 14,9 

Língua Estrangeira II - 
Francês 

1 16,5 

Área de Integração     

TIC 2 13,1 

Educação Física 3 16,2 

Matemática 1 12,6 

Economia 1 15,2 

Psicologia     

CLE 1 15,0 

Tecnologia Alimentar 1 14,8 

Gestão e Controlo     

Serviços de Cozinha-
Pastelaria 

5 15,1 

FCT     

Totais 17 14,7 

 
 
 

 1º TRB 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 11,6 

Língua Estrangeira I 
- Inglês 

1 15,3 

Língua Estrangeira II 
- Francês 

1 14,6 

Área de Integração     

TIC 2 11,4 

Educação Física 3 16,0 

Matemática 1 10,0 

Economia 1 13,4 

Psicologia     

CLE 1 15,6 

Tecnologia 
Alimentar 

1 12,2 

Serviços de 
Restaurante-Bar 

2 14,2 

FCT     

Totais 14 13,4 
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Média por 

componente 
1º TPA 

sociocultural 13,8 

científica 13,7 

tecnológica 13,5 

 
 

Média por 
componente 

1º TCP 

sociocultural 14,9 

científica 13,9 

tecnológica 15,0 
 

Média por 
componente 

1º TRB 

sociocultural 13,8 

científica 11,7 

tecnológica 14,0 
 

 

1º ano – Média global 

Turma Média da turma 

1º TCP 14,7 

1º TRB 13,4 

1º TPA 13,7 

Média - 1º ano 14,0 
 

 

1º ano – Média componente 

Componente Média - 1º ano 

sociocultural 14,2 

científica 13,1 

tecnológica 14,1 

 
 

 

Análise 
 
As turmas que frequentam o 1º ano do ciclo de formação apresentam uma média global de 14 valores. A turma de técnico/a de cozinha/pastelaria apresenta a média 

mais alta, 14,7 e a de restaurante/bar a mais baixa, 13,4. 

Em termos de componente, a componente científica é a que apresenta a média mais baixa, tanto em termos globais, como nos cursos de técnico/a de cozinha/pastelaria 

e de técnico/a de restaurante/bar. No curso de técnico/a de produção agropecuária, a componente tecnológica é a que apresenta a média mais baixa, 13,5. 

Relativamente às disciplinas, matemática, TIC e português são as que apresentam médias mais baixas. 
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2º ano 
 

 2ºA TPA  

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 12,2 

Língua Estrangeira I - Inglês 1 12,4 

Língua Estrangeira II - Francês 1 14,6 

Área de Integração     

Educação Física 1 15,3 

Matemática 2 12,0 

Biologia 1 14,0 

Química 1 14,9 

Mecanização Agrícola 1 13,5 

Produção Agrícola 2 12,7 

Economia e Gestão 1 11,3 

FCT     

Totais 12 13,3 

 
 
 
 

 2ºB TPA 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 11,9 

Língua Estrangeira I - Inglês 2 12,9 

Língua Estrangeira II - Francês 1 15,0 

Área de Integração     

Educação Física 3 13,7 

Matemática 1 12,0 

Biologia 1 14,8 

Química 1 15,8 

Mecanização Agrícola 1 12,6 

Produção Agrícola 3 13,8 

Economia e Gestão 1 11,8 

FCT     

Totais 15 13,4 

 
 
 
 
 
 
 

 2º TRB 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 11,6 

Língua Estrangeira I - Inglês 2 13,5 

Língua Estrangeira II - Francês 1 15,0 

Área de Integração     

Educação Física 3 14,4 

Matemática 1 13,0 

Economia     

Psicologia 1 14,6 

CLE 1 13,1 

Tecnologia Alimentar 2 14,4 

Serviços de Restaurante-Bar     

Gestão e Controlo 1 13,9 

FCT     

Totais 13 13,7 
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Média por 
componente 

2ºA TPA 

sociocultural 13,6 

científica 13,6 

tecnológica 12,5 
 

Média por 
componente 

2ºB TPA 

sociocultural 13,4 

científica 14,2 

tecnológica 12,8 
 

Média por 
componente 

2ºTRB 

sociocultural 13,6 

científica 13,8 

tecnológica 13,8 
 

 
 

2º ano – Média global 

Turma Média da turma 

2ºA TPA 13,3 

2ºB TPA 13,4 

2º TRB 13,7 

Média - 2º ano 13,5 

 
 

 
 

2º ano – Média componente 

Componente Média - 2º ano 

sociocultural 13,5 

científica 13,9 

tecnológica 13,0 

 
 

Análise 
 
As turmas que frequentam o 2º ano do ciclo de formação apresentam uma média global de 13,5 valores. A turma de técnico/a de restaurante/bar apresenta a média mais 

alta, 13,7 e a turma A do curso de técnico/a de produção agropecuária a mais baixa, 13,3. 

Em termos de componente, a componente tecnológica é a que apresenta a média mais baixa, tanto em termos globais (13 valores), como nas turmas dos cursos de 

técnico/a de produção agropecuária (12,5 na turma A e 12,8 na turma B).  No curso de técnico/a de restaurante/bar, a componente sociocultural é a que apresenta a 

média mais baixa, 13,6. 

Relativamente às disciplinas, economia e gestão, matemática e português são as que apresentam médias mais baixas. 
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3º ano 
 

 3º V TPA 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 11,7 

Língua Estrangeira I - 
Inglês 

2 16,6 

Língua Estrangeira II - 
Francês 

1 13,0 

Área de Integração     

Matemática     

Biologia 1 14,8 

Química 1 16,1 

Mecanização Agrícola     

Produção Agrícola 1 13,9 

Transformação 1 14,7 

Economia e Gestão     

FCT   

Totais 8 14,4 

 
 
 

 3ºX TPA 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 14,1 

Língua Estrangeira I - 
Inglês 

1 15,4 

Língua Estrangeira II - 
Francês 

1 14,0 

Área de Integração     

Matemática     

Biologia 1 15,3 

Química 1 15,6 

Mecanização Agrícola     

Produção Agrícola 1 13,9 

Transformação 2 15,5 

Economia e Gestão     

FCT     

Totais 8 14,8 
 

 3ºA RFA 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 13,4 

Língua Estrangeira I - 
Inglês 

1 15,3 

Língua Estrangeira II 
- Francês 

1 12,5 

Área de Integração     

Matemática     

Biologia 1 14,4 

Química 1 15,0 

Ordenamento 
Florestal 

1 15,8 

Silvicultura     

Operações Florestais 1 15,8 

Ecologia e Recursos 
Naturais 

    

FCT     

Totais 7 14,6 
 

 3ºX TCP 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

Português 1 12,9 

Língua Estrangeira I - 
Inglês 

1 15,1 

Língua Estrangeira II 
- Francês 

1 13,3 

Área de Integração     

Matemática 1 14,9 

Economia 2 14,1 

CLE     

Gestão e Controlo 1 15,1 

Serviços de Cozinha-
Pastelaria 

2 15,2 

FCT     

Totais 9 14,4 
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Média por 
componente 

3ºV TPA 

sociocultural 13,8 

científica 15,4 

tecnológica 14,3 

 
 

Média por 
componente 

3ºX TPA 

sociocultural 14,5 

científica 15,4 

tecnológica 14,7 
 

Média por 
componente 

3ºA RFA 

sociocultural 13,7 

científica 14,7 

tecnológica 15,8 
 

Média por 
componente 

3ºX TCP 

sociocultural 13,8 

científica 14,5 

tecnológica 15,1 
 

 

3º ano – Média global 

Turma Média da turma 

3ºV TPA 14,4 

3ºX TPA 14,8 

3ºA RFA 14,6 

3ºX TCP 14,4 

Média - 3º ano 14,5 
 

 

3º ano – Média componente  

Componente Média - 3º ano 

sociocultural 13,9 

científica 15,0 

tecnológica 15,0 
 

 

Análise 
 
As turmas que frequentam o 3º ano do ciclo de formação apresentam uma média global de 14,5 valores. A turma X do curso de técnico/a de agropecuária apresenta a 

média mais alta, 14,8 e as turmas V do curso de técnico/a de produção agropecuária e X do curso de técnico/a de cozinha/pastelaria a mais baixa, 14,4. 

Em termos de componente, a componente sociocultural é a que apresenta a média mais baixa, tanto em termos globais (13,9), como em todos os cursos. 

Relativamente às disciplinas, português, francês e produção agrícola são as que apresentam médias mais baixas. 
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CEF 
 

 EB3 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

LP 1 3,13 

TIC 4 3,25 

HSST 1 3,13 

EF 3 4,17 

MATA 1 3,38 

FRAC 1 3,88 

SCBM 4 3,54 

SRB 1 3,63 

SERB 1 3,63 

Totais 17 3,53 
 

 
 
 

Média por 
componente 

EB3 

sociocultural 3,42 

científica 3,63 

tecnológica 3,60 

 
 
 
 
 
 

 OEC3 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

LP 1 3,67 

TIC 4 3,55 

HSST 2 3,67 

EF 3 4,22 

MATA 1 3,33 

FQ 2 3,89 

CCE 3 3,29 

TI 1 3,56 

Totais 17 3,65 
 

 Média por 
componente 

OEC3 

sociocultural 3,78 

científica 3,61 

tecnológica 3,43 

 
 
 

CEF – Média global 

Turma Média da turma 

EB3 3,53 

OEC3 3,65 

Média CEF 3,59 
 

 
 
 

CEF – Média componente 

Componente Média CEF 

sociocultural 3,60 

científica 3,62 

tecnológica 3,51 
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Análise 
 
As turmas que frequentam o curso de educação e formação, nível 2 de tipo 3 apresentam uma média global de classificações de 3,59 valores. A turma do CEF de operador/a 

de eletrónica e computadores apresenta a média mais alta, 3,65.  

Em termos de componente, a componente científica apresenta a média mais alta, tanto em termos globais (3,62), como no CEF de empregado/a de restaurante/bar. 

No CEF de operador/a de eletrónica e computadores, a componente tecnológica apresenta a média mais baixa (3,43) 

 

 

Análise global - escola 
 

 

 
 

EPADRC – Cursos Profissionais 

Ano Média da turma 

1º 14,0 

2º 13,5 

3º 14,5 

Média global 14,0 

 
 
 
 
 
 
 

EPADRC - CEF 

Turma Média da turma 

EB3 3,53 

OEC3 3,65 

Média global 3,59 

 

 

 

 

Em termos de escola, os cursos profissionais apresentam uma média global de 14 valores e os CEF de 3,59 valores. 
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Da periodicidade da monitorização da meta  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização das metas para: 1º momento: 1º semestre; 2º 

momento: ano letivo. 

Das ações  

Ação 1 Análise dos resultados, definição e implementação de estratégias de melhoria 

Implementação 
Em reunião, os docentes dos vários departamentos curriculares analisam os resultados 
apresentados e definem estratégias de melhoria a implementar. 

Responsável 
pela 

implementação 
Coordenador de departamento curricular 

Intervenientes Docentes 

Calendarização 2º semestre 

Registos e 
Evidências 

Atas das reuniões 

Comunicação e 
Divulgação 

Reuniões de conselho de turma 

 
 

Ação 2 
Definição e implementação de atividades a incluir no PAA para o reconhecimento do bom 
desempenho escolar 

Implementação 
O conselho pedagógico define atividades para o reconhecimento do bom desempenho 
escolar e o incentivo ao esforço e ao empenho dos alunos 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção 

Intervenientes Docentes 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

PAA 

Comunicação e 
Divulgação 

Página web da escola; redes sociais 
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1.4.1. Implementação da Estratégia da Educação para a Cidadania 
 

Enquadramento  
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.4. Resultados sociais 

Objetivo 1.4.1. Formar os alunos para uma cidadania responsável e participativa no sentido de consolidar 

princípios e valores 

Meta – Taxa de consecução ≥80,0% 

Histórico 
 
De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, “houve uma participação de 100,0% dos 

alunos. Todas as turmas participaram em entre 7 a 16 atividades. Foram abordados todos os domínios da 

EEC definidos pela escola” 

Dados em análise 
 
Foram analisadas as atividades inseridas no PAA 2021/2022, conforme listagem do anexo 2 deste 

relatório. 

Análise 
 

Considerando que a consecução pressupõe apenas a realização da atividade e que este parâmetro é 

redutor para uma análise que se pretende reguladora e orientadora de ações para a melhoria das práticas 

da escola, a equipa de autoavaliação/EQAVET avaliou a taxa de implementação de atividades que 

concorrem diretamente para o âmbito do objetivo proposto. 

Foram propostas e aprovadas 104 atividades que constituem o PAA 2021/2022, 21 delas no âmbito da 

EEC, o que corresponde a uma taxa de implementação de 20,2%. Para o 1º semestre e a decorrer ao longo 

do ano letivo foram propostas 6 atividades no âmbito da EEC - Estratégia da Educação para a Cidadania. 

Salienta-se que 14 atividades não referem período de realização. 

Para uma visão global e integradora deve ser consultada a análise da taxa 2.1.2 Taxa de consecução do 

PAA 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Da meta 

A meta deve ser alterada para: Taxa de implementação da Estratégia da Educação para a Cidadania ≥ a 

10,0% 

Outras ações de melhorias devem ser consultadas na análise da taxa 2.1.2 Taxa de consecução do PAA. 
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1.4.2. Implementação do Plano de Educação para a Saúde e Educação 

Sexual 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.4. Resultados sociais 

Objetivo 1.4.2. Dotar os jovens de uma postura crítica e reflexiva face à sua saúde 

Meta – Aumentar em 3,0% a taxa de consecução do Plano de Educação para a Saúde e Educação Sexual 

 

Histórico 
 
De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, a taxa de consecução PESES foi de 58%  
 

Dados em análise 
 
Foram analisadas as atividades inseridas no PAA 2021/2022, conforme listagem do anexo 2 deste 

relatório. 

Análise 
 

Considerando que a consecução pressupõe apenas a realização da atividade e que este parâmetro é 

redutor para uma análise que se pretende reguladora e orientadora de ações para a melhoria das práticas 

da escola, a equipa de autoavaliação/EQAVET avaliou a taxa de implementação de atividades que 

concorrem diretamente para o âmbito do objetivo proposto. 

Foram propostas e aprovadas 104 atividades que constituem o PAA 2021/2022, 19 das quais no âmbito 

PESES, o que corresponde a uma taxa de implementação de 18,3%. Para o 1º semestre e a decorrer ao 

longo do ano letivo, foram propostas 4 atividades no âmbito do PESES - Projeto de Educação para a Saúde 

e Educação Sexual que concorrem para o objetivo 1.4.2. “Dotar os jovens de uma postura crítica e reflexiva 

face à sua saúde”. 3 atividades não se realizaram devido aos constrangimentos causados pela pandemia. 

Salienta-se que 14 atividades não referem período de realização. 

Para uma visão global e integradora deve ser consultada a análise da taxa 2.1.2. Taxa de consecução do 

PAA 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Da meta 
A meta deve ser alterada para: Taxa de implementação do Plano de Educação para a Saúde e Educação 
Sexual ≥ a 10,0% 
 
Outras ações de melhorias devem ser consultadas na análise da taxa 2.1.2. Taxa de consecução do PAA. 
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1.4.3. Ocorrências disciplinares 
 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 1 – Sucesso educativo 

Área de Intervenção 1.4. Resultados sociais 

Objetivo 1.4.3. Diminuir os comportamentos de indisciplina 

Meta – Reduzir em 2,0% a taxa de ocorrências disciplinares 

 

Histórico 
 
De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021: 
 

Taxa de ocorrências disciplinares 

Cursos  1º período 2º período 3º período Total Taxa global % 

Total Profissional 77 13 11 101 85,7 

 

Dados em análise 
 

Ocorrências 

Turmas Disciplinares Informativas Total de Ocorrências 

1ºTPA - 21/24 7 10 17 

1ºTRB - 21/24 7 4 11 

1ºTCP - 21/24 2 0 2 

2ºA TPA - 20/23 29 35 64 

2ºB TPA - 20/23 14 23 37 

2ºTRB - 20/23 3 8 11 

3ºA RFA - 19/22 0 0 0 

3ºX TPA - 19/22 0 0 0 

3ºV TPA - 19/22 2 7 9 

3ºX TCP - 19/22 3 2 5 

Total Profissional 67 89 156 

EB3 - 21/22 7 0 7 

OEC3 - 21/22 6 3 9 

Total CEF 13 3 16 

Total escola 80 92 172 

 

76



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

Análise 
 
Durante o 1º semestre, registaram-se um total de 172 ocorrências (80 disciplinares e 92 informativas)  

Salienta-se a turma A do 2º ano do curso técnico/a de produção agropecuária, que regista 29 ocorrências 

disciplinares, logo seguida pela turma B do mesmo curso que apresenta 14. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Ação 1 Concertação de formas de atuação na prevenção da indisciplina 

Implementação 
. Respeito pelas regras de funcionamento estipuladas no regulamento interno relativas às 
horas de entrada, saída e permanência nas atividades letivas 
. Valorização das capacidades de alunos problemáticos 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretor de turma 

Intervenientes Conselho de turma 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Atas de conselho de turma 

Comunicação e 
Divulgação 

Reuniões de conselho de turma 
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2.1.1. Implementação dos Domínios de Autonomia Curricular 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 2 – Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.1. Inovação pedagógica 

Objetivo 2.1.1. Promover a interdisciplinaridade e o enriquecimento curricular pela articulação de 

projetos e atividades 

 

Meta – Taxa de consecução ≥80,0% 

 

Histórico 
 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, a taxa de consecução dos Domínios de 

Autonomia Curricular foi de 63,0%. 

 

Dados em análise 
 

Foram analisadas as atividades inseridas no PAA 2021/2022, conforme listagem do anexo 2 deste 

relatório. 

 

Análise 
 

Foram propostas e aprovadas 104 atividades que constituem o PAA 2021/2022.  

Para o 1º semestre e a decorrer ao longo do ano letivo foram propostas 22 atividades no âmbito do DAC 

- Domínio de Autonomia Curricular, o que corresponde a uma taxa de implementação de 31,7%.  1 

atividade foi adiada e 2 da tipologia - Visita de estudo ou saída de campo não se realizaram devido aos 

constrangimentos causados pela pandemia. Salienta-se que 5 atividades não referem período de 

realização. 

A taxa de consecução dos Domínios de Autonomia Curricular no final do 1º semestre está em 27,3%. 

Para uma visão global e integradora deve ser consultada a análise da taxa 2.1.2 Taxa de consecução do 

PAA 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Outras ações de melhorias devem ser consultadas na análise da taxa 2.1.2 Taxa de consecução do PAA 
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2.1.2. Consecução do Plano Anual de Atividades 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 2 – Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.1.  Inovação pedagógica 

Objetivo 2.1.2. Promover a aquisição e o desenvolvimento das competências previstas no Perfil do 

Aluno 

 

Meta – Taxa de consecução ≥80,0% 

 

Histórico 
 
De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, a taxa de consecução do PAA foi de 
70,4% 
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Dados em análise 
 

PAA 2021/2022 

        1º semestre e ao longo do ano letivo 

Âmbito 
Objetivos para as 
quais concorre o 

âmbito 

Nº total de 
atividades 
aprovadas 

Taxa de 
implementação 
por âmbito %  

Nº de 
atividades 
aprovadas 

Nº de 
atividades 
concluídas 

Nº de 
atividades 

adiadas 

Nº de 
atividades não 

realizadas 

Taxa de 
consecução % 

EEC 1.4.1. 21 20,2 6 5 0 0 83,3 

PESES 1.4.2. 19 18,3 4 4 0 3 100,0 

BE 2.1.2.                     11 10,6 6 3 0 0 50,0 

DAC 2.1.1. 33 31,7 22 6 1 2 27,3 

Empregabilidade, formação e empreendedorismo 1.3.2./1.3.3. /2.2.2. 0 0,0 0 0 0 0 0,0 

Parcerias 2.2.1./4.1.2. 2 1,9 1 0 0 0 0,0 

Desenvolvimento curricular 2.2.2. 17 16,3 11 1 1 0 9,1 

CAA/ EMAEI/SPO 1.1./1.2. 0 0,0 0 0 0 0 0,0 

Divulgação e comunicação  4.2.1./4.3. 1 1,0 0 0 0 0 0,0 

Recursos materiais 3.2. 0 0,0 0 0 0 0 0,0 

Totais   104 100,0 50 19 2 5 38,0 

    Só 1º semestre 

    33 19   57,6 
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Análise 
 
Foram propostas e aprovadas 104 atividades que constituem o PAA 2021/2022. A listagem das atividades 

pode ser consultada no anexo 2 deste relatório. 

Relativamente à calendarização, verifica-se que 39 atividades não referem período de realização, 15 estão 

previstas para o 2º semestre e 17 desenrolam-se ao longo do ano letivo. 

Das 33 atividades propostas para o 1º semestre, não se realizaram 5 e foram adiadas 2 (a maioria da 

tipologia - Visita de estudo ou saída de campo) devido aos constrangimentos causados pela pandemia.  

A taxa de consecução do PAA, só do 1º semestre, é de 57,6% e, relativamente ao ano letivo, está em 

38,0%. 

Considerando o total das 50 atividades previstas para o 1º semestre e a decorrer ao longo do ano letivo, 

e analisando o âmbito em foram propostas, verifica-se que: 

. 6 atividades foram propostas no âmbito da EEC - Estratégia da Educação para a Cidadania e concorrem 

para o objetivo 1.4.1. “Formar os alunos para uma cidadania responsável e participativa no sentido de 

consolidar princípios e valores”;  

. 4 atividades foram propostas no âmbito do PESES - Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual 

e concorrem para o objetivo 1.4.2.  “Dotar os jovens de uma postura crítica e reflexiva face à sua saúde”;  

. 6 atividades foram propostas no âmbito da BE – Biblioteca Escolar e concorrem para o objetivo 2.3.1. 

Oferecer um ensino de qualidade, inovador, inclusivo, adequado às necessidades e expectativas da 

comunidade e adaptado à realidade regional; 

. 22 atividades foram propostas no âmbito do DAC - Domínio de Autonomia Curricular e concorrem para 

o objetivo 2.1.1. Promover a interdisciplinaridade e o enriquecimento curricular pela articulação de 

projetos e atividades; 

. 1 atividade foi proposta no âmbito das Parcerias e concorre para o objetivo 4.1.2. Estabelecer e reforçar 

parcerias e protocolos com instituições e empresas locais;  

.11 atividades foram propostas no âmbito do Desenvolvimento Curricular e concorrem para o objetivo 

2.3.1. Oferecer um ensino de qualidade, inovador, inclusivo, adequado às necessidades e expectativas da 

comunidade e adaptado à realidade regional; 

. Nenhuma atividade foi proposta nos restantes âmbitos (CAA/ EMAEI/SPO; Divulgação e Comunicação; 

Empregabilidade, Formação e Empreendedorismo; Recursos humanos; Recursos materiais) 

Uma vez que as atividades observadas englobam as atividades previstas para o 1º semestre e as que se 

desenvolvem ao longo do ano letivo, a taxa de consecução global só será avaliada no final do ano letivo. 

Refira-se, no entanto, que a taxa de consecução do PAA para o 1º semestre (33 atividades) se situa nos 

57,6%. 

De acordo com o PAA, na consecução do objetivo 4.1.1. Dinamizar projetos na escola, estão a ser 

implementados os seguintes projetos: " RoboAgro EPADRC"; Restaurante pedagógico SABORES EPADRC; 
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" Produção de Vinho EPADRC"; EPADRC Voluntária/ Solidária; EPADRC Europeia; Projeto "Inês = Pedro?”; 

Academia de Líderes Ubuntu - Escola Ubuntu e está a decorrer a candidatura ao Clube Ciência Viva.  

Salientam-se as seguintes atividades, que vão ao encontro da recomendação sugerida no relatório final 

da visita de verificação de conformidade EQAVET: Promover a internacionalização, através do aumento e 

reforço de protocolos de cooperação para que haja mais partilha de boas práticas a vários níveis 

transnacionais. 

. a proposta da atividade Educating Innovative and Creative European Citizens-ERASMUS+ intercâmbio 

entre uma turma de 1º ano e uma escola italiana, que ainda não foi iniciada; 

. as atividades do Clube Europeu – EPADRC Europeia no âmbito da EEC - Estratégia da Educação para a 

Cidadania que contribuem para o exercício da cidadania europeia. Neste âmbito, a escola integrou o 

programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu; 

- no âmbito do projeto ERASMUS, foi ainda estabelecido um protocolo com a escola profissional francesa 

“Maison Familiale Rurale de Loudéac”. Esta parceria consistiu na vinda de uma formadora da área agrícola 

e florestal que acompanhou aulas práticas na nossa escola e contactou com diversas empresas da área, 

no sentido de estabelecer futuros estágios para alunos franceses. Este intercâmbio foi fundamental para 

a partilha de conhecimentos e práticas relacionadas com a área tecnológica dos cursos de técnico/ de 

produção agropecuária e de recursos florestais e ambientais. 

Apesar de não integrarem o PAA estão ainda a ser implementados os projetos “Juntos Somos +” que 

surgiu no âmbito do PDPSC e pretende contribuir para a capacitação dos alunos ao nível das competências 

socioemocionais, para a promoção da interação escola e família e para o envolvimento comunitário e o 

Programa de Mentoria que, de acordo com as orientações do Ministério da Educação, pretende ser uma 

medida de intervenção preventiva e promotora do desenvolvimento do aluno, nos domínios emocional, 

comportamental e académico.  

 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Conscientes do facto de que a maioria das atividades é de caráter transversal e transdisciplinar, passível 

de ser incluída em vários âmbitos, tipologias e objetivos, a equipa de autoavaliação/EQAVET considera 

que a avaliação, revisão e melhoria do plano de ação beneficiaria com as seguintes ações, da 

responsabilidade: 

 do conselho pedagógico:  

. A definição clara e objetiva dos âmbitos e das tipologias a considerar na organização das atividades e da 

explicitação do conceito “projeto”;  

. A definição dos objetivos a considerar para a proposta de atividades. A seleção dos objetivos para os 

quais concorrem as atividades deve ser a mais concreta e precisa possível. Verifica-se que muitas das 

atividades não concorrem, prioritariamente, para os objetivos selecionados. 
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. A criação do cargo Coordenador EDAP 

das equipas proponentes: 

. Todas as atividades desenvolvidas devem ser inseridas na plataforma PAA.  

. As atividades propostas devem concorrer, de forma mais equilibrada, para todos os objetivos e metas 

do plano de ação, especialmente para o âmbito da Empregabilidade, formação e empreendedorismo;  

. As atividades inseridas devem indicar sempre o período de realização;  

. A descrição da atividade deve permitir entender, em traços gerais, o que se pretende com a atividade;  

. O estado das atividades deve ser atualizado no final de cada semestre;  

. O estado Concluído só deve ser indicado após a avaliação da atividade;  

. Todas as atividades devem ser avaliadas, mesmo quando não são realizadas, justificando as razões da 

não consecução; 

da plataforma PAA da MercúrioTic: 

. Incluir 2 momentos de aprovação - As atividades deverão ser inseridas pelo professor responsável. 

Contudo, serão alvo de uma primeira aprovação pelo coordenador de departamento, e, posteriormente, 

pelo conselho pedagógico;  

. Para agilizar a apreciação do PAA, incluir a opção avaliada ou permitir apenas que a atividade 

seja considerada concluída após ter sido avaliada. 
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2.2.1. Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não 

relacionadas com o curso/ área de educação e formação 
Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

6 a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente 

relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram.       

 

Enquadramento  
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 2 – Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.2. Adequação da formação profissional 

Objetivo 2.2.1. Auscultar as entidades de acolhimento que recebem os alunos e avaliar a qualidade da 

formação ministrada pela escola   

Objetivo 2.2.2. Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos ex-alunos 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

Indicador 6 a) – Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram.        

Objetivo específico 1. - Auscultar as entidades de acolhimento que recebem os alunos e avaliar a 

qualidade da formação ministrada pela escola    

Objetivo específico 2. - Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos ex-alunos 

Meta 1- Aumentar em 1% o grau satisfação das entidades de acolhimento, por forma a aumentar a 

empregabilidade dos diplomados a trabalhar na área de formação nos locais onde realizaram as FCT 

Meta 2 - Aumentar em 0,5% o número de entidades que dão o seu testemunho 

Histórico global por ciclo de formação 
 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 
6.a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente 

relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram 

Ciclo Meta 
Monitorização 

Inquérito realizado 4 semanas após a 
conclusão do ciclo de formação 

Inquérito realizado 18 meses após a 
conclusão do ciclo de formação 

2014-2017 64,9% (Histórico)  64,9% 

2015-2018 65,0% 45,5% 50,0% 

2016-2019 65,1% 75,0% 54,8% 

2017-2020 >=65,2% 63,6% 56,5% 

2018-2021 >=65,3% 63,0%  

2019-2022 >=65,4%   
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Histórico por ciclo de formação/curso - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação  

Cursos 
Diplomados a trabalhar 

Taxa de diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Taxa de diplomados que não exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Técnico /a de produção agropecuária 16 3 19 11 68,7% 3 100,0% 14 73,7% 5 31,3% 0 0,0% 5 26,3% 

Técnico/a de cozinha/pastelaria 4 2 6 1 25,0% 0 0,0% 1 16,7% 3 75,0% 2 100,0% 5 83,3% 

Técnico/ de restaurante/bar 2 4 6 0 0,0% 2 50,0% 2 33,3% 2 100,0% 2 50,0% 4 66,7% 

Totais 22 9 31 12 54,5% 5 55,6% 17 54,8% 10 45,5% 4 44,4% 14 45,2% 

 

Dados em análise - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2017/2020 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação  

Cursos 
Diplomados a trabalhar 

Taxa de diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Taxa de diplomados que não exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Técnico /a de produção agropecuária 8 2 10 4 50,0% 2 100,0% 6 60,0% 4 50,0% 0 0,0% 4 40,0% 

Técnico/a de cozinha/pastelaria 2 1 3 1 50,0% 1 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 0 0,0% 1 33,3% 

Técnico/ de restaurante/bar 5 5 10 4 80,0% 1 20,0% 5 50,0% 1 20,0% 4 80,0% 5 50,0% 

Totais 15 8 23 9 60,0% 4 50,0% 13 56,5% 6 40,0% 4 50,0% 10 43,5% 
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Análise 
 

Ciclo de formação 2017/2020 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

A percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente 

relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram é de 56,5% (13 alunos).  

Todos os cursos apresentam uma taxa de diplomados que exercem profissões relacionadas com a área de 

formação igual ou superior a 50,0%. 

O curso profissional técnico/a de restaurante/bar é o curso que apresenta uma taxa maior de diplomados 

que exercem profissões não relacionadas com a área de formação. A taxa de 50,0% poderá ter sido 

influenciada pelas grandes dificuldades atravessadas pelo sector, a nível nacional e internacional, 

provocadas pela pandemia.  

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do 

ciclo de formação, verifica-se um aumento de 1,7%.  

A meta anual estabelecida, de aumentar em 0,1% a percentagem de alunos que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram, foi claramente 

superada, tanto no ciclo de formação, como em cada um dos cursos do ciclo de formação. No entanto, a 

meta estabelecida no documento base para o ciclo de formação 2017/2020, atingir um valor de >=65,2%, 

está ainda muito longe de ser alcançada. Salienta-se que a grande disparidade entre a meta estabelecida 

e os resultados obtidos se verificou no ciclo de formação 2015/2018, influenciando os resultados a partir 

dessa altura. 

No âmbito do objetivo específico - Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos 

ex-alunos e da meta - Aumentar em 0,5% o número de entidades que dão o seu testemunho, verifica-se 

que todas as entidades que empregam ex-alunos do ciclo de formação 2017/2020 deram o seu 

testemunho. A taxa de entidades que dão o seu testemunho situa-se, portanto, nos 100,0%. Constata-se 

um aumento de 21,4% relativamente ao ciclo de formação anterior (2016/2019), logo a meta foi 

largamente superada. 
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Histórico por ciclo de formação/curso – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2017/2020 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação  

Cursos 
Diplomados a trabalhar 

Taxa de diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Taxa de diplomados que não exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Técnico /a de produção agropecuária 10 3 13 5 50,0% 2 66,7% 7 53,8% 5 50,0% 1 33,3% 6 46,2% 

Técnico/a de cozinha/pastelaria 2 1 3 1 50,0% 1 100,0% 2 66,7% 1 50,0% 0 0,0% 1 33,3% 

Técnico/ de restaurante/bar 3 3 6 3 100,0% 2 66,7% 5 83,3% 0 0,0% 1 33,3% 1 16,7% 

Totais 15 7 22 9 60,0% 5 71,4% 14 63,6% 6 40,0% 2 28,6% 8 36,4% 

 

Dados em análise – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2018/2021 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação  

Cursos 
Diplomados a trabalhar 

Taxa de diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Taxa de diplomados que não exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Técnico /a de produção agropecuária 12 0 12 9 75,0% 0 0,0% 9 75,0% 3 25,0% 0 0,0% 3 25,0% 

Técnico/a de cozinha/pastelaria 3 0 3 2 66,7% 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 

Técnico/ de restaurante/bar 6 6 12 0 0,0% 6 100,0% 6 50,0% 6 50,0% 0 0,0% 6 50,0% 

Totais 21 6 27 11 52,4% 6 100,0% 17 63,0% 10 47,6% 0 0,0% 10 37,0% 
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Análise 
 

Ciclo de formação 2018/2021 – 4 semanas após a conclusão do ciclo de formação 

A percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente 

relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram é de 63,0% (17 alunos).  

Todos os cursos apresentam uma taxa de diplomados que exercem profissões relacionadas com a área de 

formação igual ou superior a 50,0%.  

O curso profissional técnico/a de restaurante/bar é o curso que apresenta uma taxa maior de diplomados 

que exercem profissões não relacionadas com a área de formação.  

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2017/2020 – 4 semanas após a conclusão do 

ciclo de formação - que apresenta uma taxa de 63,6%, verifica-se um decréscimo de 0,6%.  

Salienta-se, no entanto, o curso profissional técnico/a de produção agropecuária que passou de uma taxa 

de 53,8% para uma taxa de 75,0%. Apesar do curso profissional técnico de cozinha/pastelaria manter a 

mesma taxa (66,7%), o curso profissional técnico/a de restaurante/bar passou de uma taxa de 83,3% para 

uma taxa de 50,0%. Este resultado poderá ter sido influenciado pelas grandes dificuldades atravessadas 

pelo sector, a nível nacional e internacional, provocadas pela pandemia. 

A meta anual estabelecida, de aumentar em 0,1% a percentagem de alunos que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram, não foi ultrapassada 

no ciclo de formação. No entanto, foi claramente superada no curso profissional técnico/a de produção 

agropecuária. A meta estabelecida no documento base para o ciclo de formação 2017/2020 - atingir um 

valor de >=65,2%, está ainda longe de ser alcançada. Salienta-se que a grande disparidade entre a meta 

estabelecida e os resultados obtidos se verificou no ciclo de formação 2015/2018, influenciando os 

resultados a partir dessa altura. 

 

Relativamente ao objetivo específico- Auscultar as entidades de acolhimento que recebem os alunos e 

avaliar a qualidade da formação ministrada pela escola e de acordo com o relatório final de avaliação 

interna 2020/2021, o grau de satisfação das entidades que receberam alunos dos cursos profissionais 

durante o período de formação em contexto de trabalho situa-se: nos 85,2% , relativamente ao nível de 

formação ministrada pela escola; nos 87,4% , relativamente aos documentos da formação em contexto 

de trabalho e nos 92,4%, relativamente ao processo de comunicação entre a entidade de acolhimento e 

a escola. 92,0% considera que os alunos estão aptos a ingressar no mercado de trabalho e 99,0% estaria 

disponível para providenciar um estágio profissional a um dos formandos da EPADRC. 

O grau de satisfação das entidades que receberam alunos dos CEF durante o período de estágio em 

contexto de trabalho situa-se: nos 86,7%, relativamente ao nível de formação ministrada pela escola; nos 

84,4%, relativamente aos documentos da formação em contexto de trabalho e nos 86,7%, relativamente 
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ao processo de comunicação entre a entidade de acolhimento e a escola. 66,7% considera que os alunos 

estão aptos a ingressar no mercado de trabalho e 100,0% estaria disponível para providenciar um estágio 

profissional a um dos formandos da EPADRC 

No ano letivo 2021/2022, o objetivo específico- Auscultar as entidades de acolhimento que recebem os 

alunos e avaliar a qualidade da formação ministrada pela escola e a meta - Aumentar em 1% o grau 

satisfação das entidades de acolhimento, por forma a aumentar a empregabilidade dos diplomados a 

trabalhar na área de formação nos locais onde realizaram as FCT – só poderão ser avaliados após o 

período FCT. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Dos objetivos  

O objetivo específico 2.2.1. do plano de ação do Projeto Educativo e 1. do plano de ação EQAVET - 

Auscultar as entidades de acolhimento que recebem os alunos e avaliar a qualidade da formação 

ministrada pela escola - deve ser modificado. Auscultar as entidades de acolhimento que recebem os 

alunos é uma ação que deve ser integrada no plano de ação da equipa autoavaliação/EQAVET, 

considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da equipa. 

Avaliar a qualidade da formação ministrada pela escola é um objetivo que deve concorrer para a taxa de 

satisfação dos empregadores (indicador 6b3). 

O objetivo específico 2.2.2. do plano de ação do Projeto Educativo e 2. do plano de ação EQAVET - 

Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos ex-alunos - deve ser mantido, mas 

com a formulação: Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras das áreas de formação 

dos diplomados. 

Para este indicador deve também contribuir o objetivo 4.1.2. Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos 

com instituições e empresas locais 

Das metas 

Considerando a natureza do indicador 6a), propõe-se substituir as metas: meta anual 1- Aumentar em 1% 

o grau satisfação das entidades de acolhimento, por forma a aumentar a empregabilidade dos diplomados 

a trabalhar na área de formação nos locais onde realizaram as FCT - e a meta anual 2 - Aumentar em 0,5% 

o número de entidades que dão o seu testemunho, pela meta: Aumentar em 0,1% a taxa de diplomados a 

exercer profissões relacionadas com o curso/ área de educação e formação. A meta anual 1- Aumentar 

em 1% o grau satisfação das entidades de acolhimento, por forma a aumentar a empregabilidade dos 

diplomados a trabalhar na área de formação nos locais onde realizaram as FCT - deve ser adaptada ao 

objetivo: Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos 

cursos profissionais- indicador 6b3). A meta anual 2 - Aumentar em 0,5% o número de entidades que dão 

o seu testemunho - deve ser incluída no plano de ação da equipa autoavaliação/EQAVET. 
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Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização das metas:  meta 1 – por ano letivo e meta 2 - Início 

do ano civil referente ao triénio que termina no tempo legalmente previsto para: 1º momento: 4 semanas 

após a conclusão do ciclo de formação; 2º momento: 18 meses após a conclusão do ciclo de formação. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 2– Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.2. Adequação da formação profissional  

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho - Indicador 6 a) – Percentagem 

de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o 

curso/área de educação e formação que concluíram.        

Objetivo 2.2.1. Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras das diferentes áreas de 

formação  

Das ações 

Do objetivo - Auscultar as entidades de acolhimento que recebem os alunos e avaliar a qualidade da 

formação ministrada pela escola    

Ação 1 Analisar o perfil técnico dos alunos e das Entidades de FCT 

Implementação 
(Metodologia) 

Os Diretores de Curso (DC) e os professores acompanhantes de Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT) analisam o perfil técnico do aluno e as características das empresas 
protocoladas e, em função dessa análise, escolhem as empresas de acolhimento para cada 
aluno. O aluno ou o EE podem igualmente propor uma empresa de acolhimento. Essa proposta 
será sempre sujeita a análise. 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de curso; Professores acompanhantes de FCT 

Intervenientes Diretores de curso; Professores acompanhantes de FCT; Entidades de acolhimento FCT 

Calendarização Antes do início FCT  

Registos e 
Evidências 

Critérios para a seleção das entidades de acolhimento de FCT em função do perfil do aluno e 
da empresa; Atas e memorandos da direção de curso; Planos de ação dos diferentes 
cursos/áreas de formação; Avaliações dos alunos em FCT pelas empresas; 

Comunicação e 
Divulgação 

Atas e memorandos da direção de curso 

Avaliação  

. Para a seleção das entidades de acolhimento FCT e de acordo com o estipulado no RI, os 
diretores de curso e os professores acompanhantes de FCT, em reunião, analisaram e 
ponderaram: 
- O perfil técnico dos alunos 
- As eventuais propostas apresentadas pelos alunos e pelos EE 
- As características e expetativas das empresas  
As propostas de entidades de FCT dos alunos foram aceites pelo diretor de curso e professores 
acompanhantes, sempre que o perfil destes ia ao encontro do perfil da entidade escolhida.  
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Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

. Sugere-se: 
- Na implementação, referir que diretores de curso e professores acompanhantes, em caso de 
dúvida sobre a adequação do perfil técnico dos alunos, contactam as entidades para aferir se 
o aluno vai ao encontro das expetativas e características da empresa;  
- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas o diretor de curso, que 
coordena todo o processo; 
- Na calendarização, acrescentar “e de acordo com os planos de ação definidos para cada 
curso”; 
- Eliminar “Avaliações dos alunos em FCT pelas empresas” dos registos e evidências, uma vez 
que estas não concorrem para a análise do perfil técnico, mas sim para o grau de satisfação 
dos empregadores; 
A equipa autoavaliação/EQAVET propõe as alterações apresentadas para cada parâmetro e 
a integração da atividade nas atividades que concorrem para o objetivo: Adequar o perfil do 
aluno ao local de trabalho, tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade - 
indicador 6b3)  

 

Ação 2 
Contactar as Entidades Parceiras no sentido de aferir o perfil técnico do aluno que mais se 
adequa à sua empresa 

Implementação 
Para a realização desta atividade todos os professores acompanhantes, em caso de terem 
alguma dúvida sobre a adequação do perfil técnico dos alunos, contactam as empresas para 
aferir se o aluno vai ao encontro das expectativas da empresa. 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de curso; Professores acompanhantes de FCT; Gabinete GEFE 

Intervenientes Diretores de curso; Professores acompanhantes de FCT; Entidades de acolhimento FCT 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Registo de contactos efetuados com entidades parceiras; Relatórios de Direção de Curso. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios finais de direção de curso 

Avaliação  
Os alunos efetuaram o seu período de FCT nas empresas, tendo em consideração que o seu 
perfil técnico é adequado à empresa onde este decorreu. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta atividade deve ser incluída, considerando que está implícita, na atividade 1. A análise do 
perfil técnico dos alunos e das entidades de FCT pressupõe o conhecimento prévio, não só do 
aluno, mas também das empresas, das suas características e das suas expetativas para 
estabelecer uma correspondência adequada. 

 

Ação 3 Recolher informações sobre o grau de satisfação das Entidades Acolhimento FCT 

Implementação 
Todos os professores acompanhantes solicitam às entidades de acolhimento FCT o 
preenchimento de um inquérito para avaliar o seu grau de satisfação com o desempenho 
prestado pelos alunos. 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretores de curso; Professores acompanhantes de FCT; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Intervenientes Professores acompanhantes de FCT 

Calendarização Final do ano letivo  
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Registos e 
Evidências 

Inquérito aos responsáveis das empresas/Monitores das Entidades Acolhimento FCT. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatório de satisfação das entidades de acolhimento FCT 

Avaliação  Esta atividade só poderá ser realizada após o período FCT. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Que a atividade passe a ter a seguinte formulação: Recolher informações sobre o grau de 
satisfação das entidades acolhimento FCT e solicitar-lhes sugestões de melhoria   
- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas a equipa 
autoavaliação/EQAVET que trata os dados obtidos; 
- Na calendarização, acrescentar “após o período FCT” 
- Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da 
equipa. 

 

Ação 4 Recolher sugestões de melhoria na área de formação 

Implementação 
Todos os professores acompanhantes solicitam às entidades de acolhimento FCT o 
preenchimento de um inquérito para avaliar o seu grau de satisfação com o desempenho 
prestado pelos alunos e darem as suas sugestões de melhoria. 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretores de curso; Professores acompanhantes de FCT; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Intervenientes Professores acompanhantes de FCT 

Calendarização Final do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Inquérito aos responsáveis das empresas/Monitores das Entidades Acolhimento FCT. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatório de satisfação das entidades de acolhimento FCT 

Avaliação  Esta atividade só poderá ser realizada após o período FCT. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa autoavaliação/EQAVET considera que esta atividade deve ser suprimida e integrada 
na atividade 3. 

 

Ação 5 Estabelecer novas parcerias com empresas 

Implementação 
Foram contactadas várias empresas no sentido de estabelecer novos protocolos no âmbito da 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT), nas diversas áreas de formação. 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de curso; Gabinete GEFE 

Intervenientes Diretores de curso; Gabinete GEFE 

Calendarização Ao longo do ano letivo 
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Registos e 
Evidências 

Envio de convite às entidades; Assinatura de protocolos. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatório do gabinete GEFE; Dossiê existente na direção da escola 

Avaliação  
Até ao final do 1º semestre e considerando que apenas as turmas de 3º ano dos cursos de 
técnico/a de produção agropecuária e recursos florestais e ambientais iniciam em fevereiro os 
períodos FCT, foram estabelecidos 14 novos protocolos: 3 de RFA e 11 de TPA 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Que a descrição da atividade seja alterada para Instituição de novas parcerias com empresas 
das diferentes áreas de formação 
- Que a implementação seja: Contactar empresas das áreas de formação dos diplomados, no 
sentido de estabelecer novos protocolos de colaboração 
- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas a direção; 
- Que o Gabinete GEFE seja retirado, uma vez que, numa perspetiva de rentabilização dos 
recursos humanos, as competências inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas pela 
Equipa autoavaliação/EQAVET com a participação ativa das lideranças intermédias.  
- Que os intervenientes sejam os diretores de curso e as empresas; 
- Que as evidências sejam os protocolos assinados e arquivados, digitalmente na plataforma 
EscolaPro, fisicamente em arquivo no gabinete da direção. 
- Que a comunicação e a divulgação sejam feitas apenas na página web da escola 
A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que se continue a dinamizar esta atividade, com as 
alterações sugeridas, mas que o âmbito das parcerias não se restrinja à FCT e que esta 
atividade concorra para o objetivo 4.1.2. Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com 
instituições e empresas locais 

 

Do objetivo - Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos ex-alunos 

Ação 1 
Contactar os ex-alunos, através do envio de um comunicado formal, com o objetivo de os 
motivar a responder ao inquérito 

Implementação 
Contactar os ex-alunos, através do envio de um comunicado formal, com o objetivo de os 
motivar a responder ao inquérito sobre a sua vida profissional, após o término do tempo legal 
da conclusão do curso 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Intervenientes Equipa autoavaliação/EQAVET; Secretaria da escola 

Calendarização janeiro do ano civil seguinte ao do término do curso 

Registos e 
Evidências 

Comunicado; Programa EscolaPro. 

Comunicação e 
Divulgação 

Anexo 2 EQAVET; Relatório Equipa autoavaliação/EQAVET; Emails/Cartas  

Avaliação  Todos os ex-alunos foram contactados previamente. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa de autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da 
equipa. 
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Ação 2 Realizar anualmente os inquéritos aos ex-alunos 

Implementação 
Realizar anualmente os inquéritos aos ex-alunos sobre a sua vida profissional, após o término 
do tempo legal da conclusão do curso 

Responsável 
pela 

implementação 
Equipa autoavaliação/EQAVET; Gabinete GEFE 

Intervenientes Equipa autoavaliação/EQAVET; Gabinete GEFE; Ex Diretores de turma 

Calendarização 
janeiro do ano civil seguinte ao do término do curso / Início do ano civil referente ao triénio 
que termina no tempo legalmente previsto (18 meses após a conclusão do ciclo de formação). 

Registos e 
Evidências 

Contactos efetuados preferencialmente pelos Ex-Diretores de Turma; Equipa GEFE/EQAVET 

Comunicação e 
Divulgação 

Anexo 2 EQAVET; Relatório Equipa autoavaliação/EQAVET 

Avaliação  Os alunos foram todos contactados 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa de autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da 
equipa. 

 

Ação 3 
Contactar os empregadores, através do envio de um comunicado formal, com o objetivo de 
motivar a darem o seu testemunho 

Implementação 
Contactar os empregadores, através do envio de um comunicado formal, com o objetivo de 
motivar a darem o seu testemunho 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Intervenientes Equipa autoavaliação/EQAVET; Secretaria da escola 

Calendarização janeiro do ano civil seguinte ao do término do curso 

Registos e 
Evidências 

Comunicado; Programa EscolaPro 

Comunicação e 
Divulgação 

Anexo 2 EQAVET; Relatório Equipa autoavaliação/EQAVET; Emails/Cartas 

Avaliação  Todos os empregadores foram contactados previamente. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa de autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da 
equipa. 
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Ação 4 Realizar anualmente os inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-alunos 

Implementação Realizar anualmente os inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-alunos 

Responsável 
pela 

implementação 
Equipa autoavaliação/EQAVET; Gabinete GEFE 

Intervenientes Equipa autoavaliação/EQAVET; Gabinete GEFE 

Calendarização 
janeiro do ano civil seguinte ao do término do curso Início do ano civil referente ao triénio 
que termina no tempo legalmente previsto (18 meses após a conclusão do ciclo de 
formação). 

Registos e 
Evidências 

Contactos efetuados pela Equipa GEFE/EQAVET 

Comunicação e 
Divulgação 

Anexo 2 EQAVET; Relatório Equipa autoavaliação/EQAVET 

Avaliação  Esta atividade só poderá ser realizada após o período FCT. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa de autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades 
da equipa. 

 

Ação 5 Registar a taxa de diplomados empregados na área de formação 

Implementação Registar a taxa de diplomados empregados na área de formação. 

Responsável 
pela 

implementação 
Equipa autoavaliação/EQAVET; Gabinete GEFE 

Intervenientes Equipa autoavaliação/EQAVET; Gabinete GEFE 

Calendarização janeiro do ano civil seguinte ao do término do curso 

Registos e 
Evidências 

Inquéritos (EQAVET) - satisfação das entidades empregadoras; Anexo 2 do EQAVET; Dados 
estatísticos. 

Comunicação e 
Divulgação 

 
Relatório Equipa autoavaliação/EQAVET 
 

Avaliação  
A taxa de diplomados do ciclo de formação 2017/2020 empregados na área de formação, 18 
meses após a conclusão do curso, foi devidamente registada. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa de autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da 
equipa. 

 

 

95



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

 

Ações de melhoria  

Ação 1 Dinamização da bolsa de emprego EPADRC 

Implementação 
. Solicitar às empresas das áreas de formação da EPADRC a comunicação de eventuais 
necessidades de colaboradores  
. Divulgar ofertas de emprego das áreas de formação da EPADRC junto dos diplomados 

Responsável 
pela 

implementação 
Coordenador EDAP 

Intervenientes Empresas 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Ofertas divulgadas na página da escola e nas redes sociais  

Comunicação e 
Divulgação 

Página web da escola; redes sociais  
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2.2.2. Satisfação dos empregadores  
Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

6 b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram 

um curso de educação e formação profissional 

 

Enquadramento  
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 2 – Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.2. Adequação da formação profissional 

Objetivo 2.2.3. Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos 

cursos profissionais 

Objetivo 2.2.4. Adequar o perfil do aluno ao local de trabalho, tentando potenciar ao máximo a sua 

empregabilidade 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

Indicador 6 b3) – Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram 

um curso de EFP 

Objetivo específico 1. Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos 

alunos dos cursos profissionais 

Objetivo específico 2. Adequar o perfil do aluno ao local de trabalho, tentando potenciar ao máximo a sua 

empregabilidade 

Meta - Aumentar em 0,25% o grau de satisfação dos empregadores 

 

Histórico global por ciclo de formação 
 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 
6.b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram um 

curso de Educação e Formação Profissional 

Ciclo 
Meta 

(Média de 
satisfação) 

Monitorização 

Inquérito realizado 4 semanas 
após a conclusão do ciclo de 

formação 
(Taxa – Média) 

Inquérito realizado 18 meses após 
a conclusão do ciclo de formação 

(Taxa – Média) 

2014-2017 3,67 (Histórico) S/D 95,2% - 3,7 

2015-2018 3,68 S/D 94,3% - 3,76 

2016-2019 3,69 S/D 91,7% - 3,5 

2017-2020 3,70 S/D 97,0% - 3,6 

2018-2021 3,71 S/D  

2019-2022    
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Histórico por ciclo de formação/curso – 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 
 

Ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

A. Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/ Área de educação e formação concluído 

Cursos TPA – 8 diplomados TCP – 2 diplomados TRB – 1 diplomado 

Competências 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 

a) Competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho 

100% 3,5 100% 3,0 100% 4,0 

b) Planeamento e organização 100% 3,8 100% 3,0 100% 4,0 

c) Responsabilidade e 
autonomia 

100% 3,9 100% 3,0 100% 4,0 

d) Comunicação e relações 
interpessoais 

100% 3,8 100% 3,0 100% 3,0 

e) Trabalho em equipa 100% 3,8 100% 3,5 100% 4,0 

Totais competências 100% 3,8 100% 3,1 100% 3,8 
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Ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

B. Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/ Área de educação e formação concluído 

Cursos TPA – 2 diplomados TCP – 3 diplomados TRB – 3 diplomados 

Competências 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 

a) Competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho 

100% 4,0 100% 3,7 66,7% 3,0 

b) Planeamento e organização 100% 4,0 100% 3,7 66,7% 3,0 

c) Responsabilidade e 
autonomia 

100% 4,0 100% 3,7 66,7% 3,0 

d) Comunicação e relações 
interpessoais 

100% 4,0 100% 3,7 66,7% 3,0 

e) Trabalho em equipa 100% 4,0 100% 3,7 66,7% 3,0 

Totais competências 100% 4,0 100% 3,7 66,7% 3,0 
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Ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

C. Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/ Área de educação e formação concluído 

Cursos TPA – 10 diplomados TCP – 5 diplomados TRB – 4 diplomados 

Competências 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 

a) Competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho 

100% 3,6 100% 3,4 75% 3,3 

b) Planeamento e organização 100% 3,8 100% 3,4 75% 3,3 

c) Responsabilidade e 
autonomia 

100% 3,9 100% 3,4 75% 3,3 

d) Comunicação e relações 
interpessoais 

100% 3,8 100% 3,4 75% 3,0 

e) Trabalho em equipa 100% 3,8 100% 3,6 75% 3,3 

Totais competências 100% 3,8 100% 3,4 75% 3,3 
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Dados em análise 
 
 

Ciclo de formação 2017/2020 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

A. Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/ Área de educação e formação concluído 

Cursos TPA – 6 diplomados TCP – 2 diplomados TRB – 5 diplomados 

Competências 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 

a) Competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho 

100,0% 3,5 100,0% 4,0 100,0% 3,6 

b) Planeamento e organização 83,3% 3,6 100,0% 3,0 100,0% 3,4 

c) Responsabilidade e 
autonomia 

100,0% 3,7 100,0% 3,5 100,0% 3,6 

d) Comunicação e relações 
interpessoais 

100,0% 3,7 50,0% 3,0 100,0% 3,8 

e) Trabalho em equipa 100,0% 3,8 100,0% 3,5 100,0% 3,6 

Totais competências 96,7% 3,7 90,0% 3,4 100,0% 3,6 
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Ciclo de formação 2017/2020 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

B. Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/ Área de educação e formação concluído 

Cursos TPA – 3 diplomados TCP – 1 diplomado TRB – 5 diplomados 

Competências 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 

a) Competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho 

100,0% 3,3 100,0% 3,0 100,0% 3,8 

b) Planeamento e organização 100,0% 3,0 100,0% 4,0 100,0% 3,8 

c) Responsabilidade e 
autonomia 

100,0% 3,7 100,0% 4,0 100,0% 3,6 

d) Comunicação e relações 
interpessoais 

100,0% 3,3 100,0% 4,0 100,0% 4,0 

e) Trabalho em equipa 100,0% 4,0 100,0% 4,0 100,0% 4,0 

Totais competências 100,0% 3,5 100,0% 3,8 100,0% 3,8 
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Ciclo de formação 2017/2020 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

C. Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/ Área de educação e formação concluído 

Cursos TPA – 9 diplomados TCP – 3 diplomados TRB – 10 diplomados 

Competências 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 

a) Competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho 

100,0% 3,4 100,0% 3,7 100,0% 3,7 

b) Planeamento e organização 88,9% 3,4 100,0% 3,3 100,0% 3,6 

c) Responsabilidade e 
autonomia 

100,0% 3,7 100,0% 3,7 100,0% 3,6 

d) Comunicação e relações 
interpessoais 

100,0% 3,6 66,7% 3,5 100,0% 3,9 

e) Trabalho em equipa 100,0% 3,9 100,0% 3,7 100,0% 3,8 

Totais competências 97,8% 3,6 93,3% 3,6 100,0% 3,7 

 

 
 
 

103



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

 

 

Análise 
 

Ciclo de formação 2017/2020 - 18 meses após a conclusão do ciclo de formação 

Em termos globais: 

A percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram um curso de 

educação e formação profissional e que exercem profissões relacionadas e não relacionadas com a área 

de formação é de 97,0%. A média de satisfação dos empregadores por competência é de 3,6 em 4 valores. 

Fazendo uma análise comparativa com o ciclo de formação 2016/2019 - 18 meses após a conclusão do 

ciclo de formação - verifica-se um aumento de 5,3% na taxa de satisfação dos empregadores e um 

aumento de 0,1 na média de satisfação por competência. 

A meta anual estabelecida, de aumentar em 0,25% a percentagem de empregadores satisfeitos, foi 

claramente superada. O aumento de 0,01 na média de satisfação por competência também foi 

visivelmente superada. No entanto, a meta estabelecida no documento base para o ciclo de formação 

2017/2020, atingir um valor 3,70, na média de satisfação por empregador, está ainda longe de ser 

alcançada. Salienta-se que a grande disparidade entre a meta estabelecida e os resultados obtidos se 

verificou no ciclo de formação 2016/2019, dificultando o alcance da meta, a partir dessa altura. 

 

No curso de técnico/a de produção agropecuária: 

Relativamente aos diplomados que exercem profissões relacionadas com a área de formação, a taxa de 

satisfação é de 96,7%. Comparando o resultado com o ciclo de formação 2016/2019, regista-se uma 

diminuição de 3,3%. uma vez que uma das competências foi avaliada com um nível inferior a 3.  A média 

de satisfação por competência diminuiu 0,1. 

Verifica-se um decréscimo na avaliação das competências b) Planeamento e organização, de 0,2; c) 

Responsabilidade e autonomia, de 0,2 e d) Comunicação e relações interpessoais, de 0,1. Um diplomado 

obteve nível inferior a 3 na competência b). 

A competência a) Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho, é a que regista um valor mais 

baixo: 3,5. 

Relativamente aos diplomados que exercem profissões não relacionadas com a área de formação, a taxa 

de satisfação é de 100,0%. Comparando o resultado com o ciclo de formação 2016/2019, não se regista 

qualquer alteração. A média de satisfação por competência diminuiu 0,5. 

Verifica-se um decréscimo significativo na avaliação das competências a) Competências técnicas inerentes 

ao posto de trabalho, de 0,7 b) Planeamento e organização, de 1,0; c) Responsabilidade e autonomia, de 

0,3 e d) Comunicação e relações interpessoais, de 0,7. 
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No curso de técnico/a de cozinha/pastelaria: 

Relativamente aos diplomados que exercem profissões relacionadas com a área de formação, a taxa de 

satisfação é de 90,0%. Comparando o resultado com o ciclo de formação 2016/2019, regista-se uma 

diminuição de 10,0%, uma vez que uma das competências foi avaliada com um nível inferior a 3. A média 

de satisfação por competência aumentou 0,3. 

Verifica-se um aumento na avaliação das competências a) Competências técnicas inerentes ao posto de 

trabalho, de 1,0 e c) Responsabilidade e autonomia, de 0,5. 

As competências b) Planeamento e organização e d) Comunicação e relações interpessoais são as que 

registam um valor mais baixo: 3,0. Um diplomado obteve nível inferior a 3 nesta última. 

Relativamente aos diplomados que exercem profissões não relacionadas com a área de formação, a taxa 

de satisfação é de 100,0%. Comparando o resultado com o ciclo de formação 2016/2019, não se regista 

qualquer alteração. A média de satisfação por competência aumentou 0,1. 

Verifica-se um decréscimo de 0,7 na avaliação da competência a) Competências técnicas inerentes ao 

posto de trabalho e um aumento de 0,3 em todas as outras. 

 

No curso de técnico/a de restaurante/bar: 

Relativamente aos diplomados que exercem profissões relacionadas com a área de formação, a taxa de 

satisfação é de 100,0%. Comparando o resultado com o ciclo de formação 2016/2019, não se regista 

qualquer alteração. A média de satisfação por competência diminuiu 0,2. 

Verifica-se um decréscimo na avaliação das competências a) Competências técnicas inerentes ao posto 

de trabalho, de 0,4; b) Planeamento e organização, de 0,6; c) Responsabilidade e autonomia, de 0,4 e e) 

Trabalho em equipa, de 0,4. 

A competência d) Comunicação e relações interpessoais regista um aumento de 0,8. 

Relativamente aos diplomados que exercem profissões não relacionadas com a área de formação, a taxa 

de satisfação é de 100,0%. Comparando o resultado com o ciclo de formação 2016/2019, regista-se um 

aumento de 33,3%. A média de satisfação por competência aumentou 0,8. 

Verifica-se um aumento significativo na avaliação de todas as competências. 

 

Os objetivos específicos- Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos 

alunos dos cursos profissionais e - Adequar o perfil do aluno ao local de trabalho, tentando potenciar ao 

máximo a sua empregabilidade e a meta - Aumentar em 0,25% o grau de satisfação dos empregadores - 

foram avaliados no ciclo de formação 2017/2020, 18 meses após a conclusão da formação. Nos cursos em 

funcionamento neste ano letivo, os objetivos só serão avaliados após o período de FCT, no final do ano 

letivo.  
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Dos objetivos  

O objetivo específico 2.2.3. do plano de ação do Projeto Educativo e 1. do plano de ação EQAVET - 

Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos cursos 

profissionais  deve ser fundido com o objetivo - Avaliar a qualidade da formação ministrada pela escola, 

anteriormente inserido no indicador 6 a), ser reformulado para  - Monitorizar a qualidade da formação 

ministrada pela escola e constituir uma ação a  integrar no plano de ação da equipa 

autoavaliação/EQAVET, considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e 

responsabilidades da equipa. 

O objetivo específico 2.2.4. do plano de ação do Projeto Educativo e 2. do plano de ação EQAVET - Adequar 

o perfil do aluno ao local de trabalho, tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade  deve ser 

mantido com a formulação - Adequar o perfil do aluno ao mercado de trabalho. 

Das metas 

A meta - Aumentar em 0,25% o grau de satisfação dos empregadores - deve ser mantida, com a 

formulação: Aumentar em 0,25% o grau de satisfação dos empregadores 18 meses após a conclusão do 

ciclo de formação. Deve ser instituída a meta – Obter a classificação mínima de 3,5 na média de satisfação 

por competência, 18 meses após a conclusão do ciclo de formação. 

Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização da meta - Início do ano civil referente ao triénio que 

termina no tempo legalmente previsto para: 1º momento: após o período FCT; 2º momento: 4 semanas 

após a conclusão do ciclo de formação; 3º momento: 18 meses após a conclusão do ciclo de formação. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 2– Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.2. Adequação da formação profissional  

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho – Indicador 6b3) Percentagem 

de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram um curso de educação e 

formação profissional     

Objetivo 2.2.2. Adequar o perfil do aluno ao mercado de trabalho 

Das ações 

Do objetivo: Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos 

cursos profissionais 
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Ação 1 Realizar anualmente o inquérito de satisfação aos empregadores dos ex-alunos 

Implementação 
Os dados foram recolhidos por inquérito telefónico junto dos empregadores, pela equipa 
autoavaliação/EQAVET. 

Responsável 
pela 

implementação 
Gabinete GEFE; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Intervenientes Gabinete GEFE; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Calendarização Janeiro do ano civil seguinte ao do término do curso 

Registos e 
Evidências 

Contactos com as entidades empregadoras; Inquérito de satisfação aplicado às entidades 
empregadoras; Tratamento dos dados online 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatório anual sobre a satisfação das entidades de acolhimento de FCT (referente ao ano 
letivo anterior) 

Avaliação 
O inquérito de satisfação aos empregadores dos diplomados do ciclo de formação 
2017/2020, 18 meses após a conclusão do curso foi realizado. Todos os empregadores 
responderam. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas a equipa 
autoavaliação/EQAVET que trata os dados obtidos; 
- Que o Gabinete GEFE seja retirado, uma vez que, numa perspetiva de rentabilização dos 
recursos humanos, as competências inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas 
pela Equipa autoavaliação/EQAVET com a participação ativa das lideranças intermédias; 
- Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades 
da equipa. 

 

Do objetivo: Adequar o perfil do aluno ao local de trabalho, tentando potenciar ao máximo a 

sua empregabilidade 

Ação 1 
Contactar com as Entidades Parceiras no sentido de aferir a sua intenção de contratar novos 
colaboradores. 

Implementação 

Todos os professores acompanhantes solicitam às entidades de acolhimento FCT o 
preenchimento de um inquérito para avaliar o seu grau de satisfação com o desempenho 
prestado pelos alunos. Nesse inquérito uma das questões é se estariam disponíveis para 
providenciar um estágio profissional aos alunos. 

Responsável 
pela 

implementação 
Gabinete GEFE 

Intervenientes Gabinete GEFE 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Registo de contactos efetuados com entidades parceiras¸ Relatórios do Gabinete GEFE 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios do GEFE 
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Avaliação  Esta atividade só poderá ser realizada após o período FCT. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta atividade deve ser integrada na atividade 2 - Dinamização da bolsa de emprego EPADRC 
que concorre para o indicador 6 a)  
Sugere-se que o Gabinete GEFE seja retirado e substituído pelo responsável da bolsa de 
emprego EPADRC 

 

Ação 2 Registar a taxa de formandos empregados na área de formação. 

Implementação Os dados são registados no anexo 2, pela equipa autoavaliação/EQAVET. 

Responsável 
pela 

implementação 
Gabinete GEFE; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Intervenientes Gabinete GEFE; Equipa autoavaliação/EQAVET 

Calendarização Janeiro do ano civil seguinte ao do término do curso 

Registos e 
Evidências 

Inquéritos (EQAVET) - satisfação das entidades empregadoras; Anexo 2 EQAVET; Dados 
estatísticos 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios da equipa autoavaliação/EQAVET 

Avaliação  
A taxa de diplomados do ciclo de formação 2017/2020 empregados na área de formação, 18 
meses após a conclusão do curso, foi devidamente registada. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
- Que o responsável pela implementação da medida seja apenas a equipa 
autoavaliação/EQAVET que trata os dados obtidos; 
- Que o Gabinete GEFE seja retirado, uma vez que, numa perspetiva de rentabilização dos 
recursos humanos, as competências inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas pela 
Equipa autoavaliação/EQAVET com a participação ativa das lideranças intermédias; 
- Esta atividade deve ser integrada no plano de ação da equipa autoavaliação/EQAVET, 
considerando que decorre da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da 
equipa. 

 

Ações de melhoria 
 

Ação 1 Análise do perfil técnico dos alunos e das entidades de FCT 

Implementação 

Para a seleção das entidades de acolhimento FCT e de acordo com o estipulado no RI, os 
diretores de curso e os professores acompanhantes de FCT, em reunião, analisam e 
ponderam: 
- O perfil técnico dos alunos; 
- As eventuais propostas apresentadas pelos alunos e pelos EE; 
- As características e expetativas das empresas. 
Os diretores de curso e professores acompanhantes, em caso de dúvida sobre a adequação 
do perfil técnico dos alunos, contactam as entidades para aferir se o aluno vai ao encontro 
das expetativas e características da empresa 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretores de curso 
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Intervenientes 
Professores acompanhantes de FCT 
Entidades de acolhimento FCT 

Calendarização Antes do início FCT e de acordo com os planos de ação definidos para cada curso 

Registos e 
Evidências 

Critérios para a seleção das entidades de acolhimento de FCT em função do perfil do aluno e 
da empresa, conforme RI; 
Atas e memorandos da direção de curso; 
Planos de ação dos diferentes cursos/áreas de formação. 

Comunicação e 
Divulgação 

Atas e memorandos da direção de curso 

 

Ação 2 Atualização do perfil de competências técnicas face às exigências do mercado de trabalho  

Implementação  

Responsável 
pela 

implementação 
Coordenadores dos departamentos das áreas de formação tecnológica 

Intervenientes Docentes das componentes tecnológicas 

Calendarização Ao longo do ano 

Registos e 
Evidências 

Planificações modulares 
PAA 

Comunicação e 
Divulgação 

Redes sociais 
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2.3.1. Ensino 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 2. Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.3. Gestão pedagógica 

Objetivo 2.3.1. Oferecer um ensino de qualidade, inovador, inclusivo, adequado às necessidades e 

expetativas da comunidade e adaptado à realidade regional 

Meta Grau de satisfação ≥ 80,0% 

Histórico  
 
Avaliação de desempenho docente na perspetiva do aluno 
De acordo com o relatório de avaliação interna 2020/2021 do 1º período, a média obtida em cada uma 
das questões foram as seguintes: 
 

A. Avaliação de desempenho docente na perspetiva do aluno 

Questões Média 

1 
O/A professor/a define e orienta os alunos nos trabalhos 
solicitados. 

3,46 

2 O/A professor/a valoriza o trabalho realizado pelos alunos. 3,44 

3 O/A professor/a esclarece as dúvidas dos alunos. 3,47 

4 
O/A professor/a faz cumprir as regras de comportamento e 
de trabalho na sala de aula. 

3,46 

5 O/A professor/a utiliza uma linguagem acessível aos alunos. 3,43 

6 
O/A professor/a estabelece com os alunos um 
relacionamento favorável à aprendizagem. 

3,45 

7 
O/A professor/a utiliza atividades diversificadas, em função 
dos conteúdos programáticos. 

3,44 

 
. 3 professores obtiveram média inferior a 3 na questão 1 
. 3 professores obtiveram média inferior a 3 na questão 2 
. 2 professores obtiveram média inferior a 3 na questão 3 
. 2 professores obtiveram média inferior a 3 na questão 4 
. 2 professores obtiveram média inferior a 3 na questão 5 
. 2 professores obtiveram média inferior a 3 na questão 6 
. 3 professores obtiveram média inferior a 3 na questão 7 

 
Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente em 2020/2021 questionava se a direção:  encoraja uma cultura de inovação 

com abertura para a mudança; limita-se a aplicar cegamente as mudanças propostas pela tutela; planifica 

a implementação da mudança conjuntamente com os docentes; materializa as propostas de mudança por 

indicação dos docentes; incentiva os docentes a realizar novas tarefas, valorizando os seus contributos; 

Revela ser a maior impulsionadora da inovação. 
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Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,24 correspondendo a um grau de satisfação de 

81,0%. 

O questionário aplicado anonimamente e online ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a 

direção: planifica a implementação da mudança conjuntamente com o pessoal não docente; implementa 

as propostas de mudança por indicação do pessoal não docente; apoia uma cultura de inovação com 

abertura para a mudança; incentiva o pessoal não docente a realizar novas tarefas, valorizando os seus 

contributos. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 2,74 correspondendo a um grau de satisfação 

de 68,5%;  

 

Dados em análise 
 
 

B. Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 
Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completamente 

1.A escola disponibiliza apoios 
adequados às minhas necessidades 

1,2% 11,8% 57,6% 29,4% 

2. A escola prepara-me bem para 
ingressar no mercado de trabalho 

2,4% 9,4% 55,3% 32,9% 

 

Análise 
 

Questionário de satisfação 

Durante o 1º semestre, apenas foram inquiridos os alunos de 2º e 3º anos, os restantes membros da 

comunidade educativa serão inquiridos durante o 2º semestre. 

De acordo com o relatório do inquérito de satisfação, aplicado em novembro de 2021, aos alunos de 2º e 

3º anos, a questão com maior discordância diz respeito à adequação dos apoios disponibilizados (13,0%). 

88,2% dos alunos consideram que a escola os prepara adequadamente para o ingresso no mercado de 

trabalho. Apesar de não haver nenhuma questão direcionada para este domínio, nas sugestões, os alunos 

referiram desejar um aumento do número de horas das aulas práticas.  

Em reunião de conselho pedagógico, no passado dia 15 de dezembro 2021 e relativamente a esta 

sugestão, foi referido que, apesar de não ser possível alterar a carga horária definida nos planos de estudo, 

nomeadamente na componente tecnológica, os coordenadores de departamento deveriam recomendar 

aos professores dos seus departamentos que lecionassem menos aulas expositivas e mais aulas práticas, 

quer em sala de aula, quer no exterior.  
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Dados em análise 
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Análise 
 
A. Avaliação de desempenho docente na perspetiva do aluno 

Este ano letivo, a avaliação de desempenho das práticas letivas dos professores na perspetiva do aluno 

foi feita por módulo e não por disciplina. Os dados são apurados no final de cada semestre e consideram 

os módulos concluídos e avaliados até à data. Salienta-se que a escala utilizada vai de 1 a 4 valores (1 – 

nunca; 2 – Poucas vezes: 3 – frequentemente: 4 – sempre) 

Relativamente à média por questão, verifica-se que as questões 5 - O/A professor/a utiliza uma linguagem 

acessível aos alunos e 7 - O/A professor/a utiliza atividades diversificadas, em função dos conteúdos 

programáticos - obtiveram as classificações mais baixas. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Das metas  

Altera a meta - Grau de satisfação ≥ 80,0% – para Taxa de satisfação relativamente ao ensino ≥ 80,0%. 

Do cálculo 

Reavaliar as questões e a escala utilizadas no inquérito aos alunos sobre o desempenho 

docente  

 

 

114



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

2.3.2. Lideranças    
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 2. Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.3. Gestão pedagógica 

Objetivo 2.3.2. Incrementar a responsabilização das lideranças estratégicas e intermédias na melhoria do 

serviço educativo prestado 

Meta Grau de satisfação ≥ 80%   

 

Histórico  
 

Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente em 2020/2021 questionava se a direção:  envolve os docentes nas dinâmicas 

da escola, fomentando o seu compromisso na melhoria dos resultados escolares; estabelece com os 

docentes metas e objetivos comuns a atingir; encoraja os docentes a envolverem-se ativamente na 

implementação do Plano de Ação definido no Projeto Educativo (PE); envolve os docentes na resolução 

de problemas e respetiva tomada de decisões; concede autonomia às equipas de trabalho e às lideranças 

intermédias para melhorar o serviço educativo. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,48 correspondendo a um grau de satisfação de 

86,9%. 

O questionário aplicado anonimamente e online ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a 

direção: Estabelece com o pessoal não docente metas e objetivos comuns a atingir; encoraja o pessoal 

não docente a envolver-se ativamente na implementação do Plano de Ação definido no Projeto Educativo 

(PE); concede autonomia às equipas de trabalho e às lideranças intermédias para melhorar os serviços. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 2,80 correspondendo a um grau de satisfação 

de 70,1%. 

Dados em análise 
 
 

Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 
Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completamente 
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1.A escola resolve os problemas de 
indisciplina 

7,1% 14,1% 54,10% 24,7% 

2. O/A diretor/a de turma preocupa-se 
com os problemas que coloco 

2,4% 4,7% 56,5% 36,5% 

3. O/A diretor/a de turma resolve os 
meus problemas 

2,4% 4,7% 52,9% 40,0% 

 
 

Análise 
 

Durante o 1º semestre, apenas foram inquiridos os alunos de 2º e 3º anos, os restantes membros da 

comunidade educativa serão inquiridos durante o 2º semestre. 

De acordo com o relatório do inquérito de satisfação, aplicado em novembro de 2021, aos alunos de 2º e 

3º anos, a taxa de satisfação com o desempenho do diretor de turma relativamente aos problemas 

sentidos pelos alunos é bastante elevada: 93,0%. Com maior discordância, aparece a capacidade da escola 

em resolver problemas de indisciplina (21,2%). 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 
Das metas 
Alterar a meta para: Taxa de satisfação relativamente às lideranças ≥ 80,0%. 
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2.3.3. Trabalho colaborativo 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 2. Qualidade do processo educativo 

Área de Intervenção 2.3. Gestão pedagógica 

Objetivo 2.3.3. Promover o trabalho colaborativo como forma de potenciar a partilha de saberes, a troca 

de experiências e a reflexão sobre as práticas 

Meta: Aumentar os momentos de partilha e de trabalho colaborativo 

 

Histórico  
 
Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente em 2020/2021 questionava se a direção: estimula o trabalho colaborativo 

entre os docentes; favorece oportunidades de diálogo e cooperação formal entre os docentes; promove 

a partilha de experiências pedagógicas entre os docentes; estimula oportunidades de diálogo e 

cooperação informal entre os docentes. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,59 correspondendo a um grau de satisfação de 

89,7%. 

O questionário aplicado anonimamente e online ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a 

direção: estimula o trabalho colaborativo; possibilita oportunidades de diálogo formal e informal entre o 

pessoal não docente. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 2,92 correspondendo a um grau de satisfação 

de 73,0%. 

 

Dados em análise 
 
Considera-se que os dados apresentados no histórico não correspondem à meta proposta.  
 

Número de reuniões realizadas por coordenação 
 

Coordenação direção de turma 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Total 

 1 1 1  1 4 

Total 1 1 1 0 1 4 
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Direção de turma 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Total 

EB3  1 1  1 3 

OEC3  1 1  1 3 

1ºTPA  1 1  1 3 

1ºTCP/TRB  1 1  1 3 

2ºA TPA  1 1  1 3 

2ºTCP/TPA  1 1  1 3 

3ºV TPA  1 1  1 3 

3ºTPA/RFA  1 1  1 3 

3ºX TCP  1 1  1 3 

Total 0 9 9 0 9 27 

 
 

Coordenação direção de curso 

  Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Total 

  1 2 1 1 1 6 

Total 1 2 1 1 1 6 

 
 

Direção de curso 

  Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Total 

DC TPA 2     1   3 

DC RFA 1   1 1   3 

DC TCP 1   1     2 

DCTRB 1   1     2 

EB3     1     1 

OEC3     1     1 

Total 5 0 5 2 0 12 

 
 

Coordenação EMAEI 

  Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Total 

  1   1   1 3 

Total 1 0 1 0 1 3 
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Departamento curricular 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Total 

Línguas, Ciências Sociais e 
Humanas e Expressões 

1 1   1 3 

Matemática e Ciências 
experimentais 

1 1    2 

Agropecuária e Florestal 2     2 

Hotelaria e Restauração 1 1 1 1 1 5 

Total 5 3 1 1 2 12 

 
 

Análise 
 
Coordenação de direção de turma 

As reuniões de conselho de diretores de turma visaram tratar dos seguintes assuntos: divulgar 

informações; analisar as competências do DT; preparar o ano letivo 2021/2022; divulgar o programa de 

mentoria EPADRC; preparar as reuniões de conselho de turma iniciais, intercalares e de final de semestre. 

 

Direção de turma 

Para além das reuniões intercalares em novembro e as de avaliação de final de semestre, cada conselho 

de turma reuniu uma vez durante o 1º semestre para tratar dos seguintes assuntos: divulgar informações; 

caracterizar as turmas; definir estratégias e uniformizar procedimentos; analisar os planos de estudo para 

implementação da autonomia e flexibilidade/plano de atividades da turma. 

 

Coordenação de direção de curso 

As reuniões de conselho de diretores de curso visaram tratar dos seguintes assuntos: divulgar 

informações; elaborar as propostas das competências do diretor de curso e do coordenador dos diretores 

de curso e do regulamento da FCT e da PAP para o regulamento interno; uniformizar procedimentos e 

documentos de operacionalização da FCT e da PAP; calendarizar os períodos de FCT e de apresentação da 

PAP; monitorizar os procedimentos necessários para a operacionalização da FCT e da PAP; discutir 

propostas de atividades para o PAA e  divulgação dos cursos 

 

Direção de curso 

As reuniões de direção de curso visaram tratar dos seguintes assuntos: divulgar informações; definir os 

planos de ação FCT e PAP e fazer o ponto de situação do seu cumprimento; organizar, uniformizar 

procedimentos e atualizar documentos relativamente à FCT e à PAP; indicar os professores 
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acompanhantes de FCT e orientadores da PAP; aprovar os anteprojetos das PAP; discutir propostas de 

atividades para PAA/ DAC (na turma 3ºA RFA) 

 

Coordenação EMAEI  

As reuniões de coordenação EMAEI visaram tratar dos seguintes assuntos: divulgar informações; definir 

estratégias de atuação para 2021/2022; analisar os processos dos novos alunos com indicação de RTP que 

requerem medidas seletivas e/ou adicionais; atualizar a listagem de alunos com Relatórios Técnico-

Pedagógicos  e as medidas previstas; fazer o balanço das medidas aplicadas no 1º semestre para os alunos 

com RTP; analisar estratégias a adotar para o acompanhamento dos alunos estrangeiros no âmbito das 

medidas dos RTP. 

 

Departamentos curriculares 

As reuniões de departamento curricular visaram tratar dos seguintes assuntos: divulgar informações; 

Projeto MAIA – operacionalização dos critérios transversais; ponto de situação e partilha de práticas; 

manuais escolares; realizar as planificações; propor atividades para o plano anual de atividades 

2021/2022; PADDE - utilização da plataforma MOODLE - Ponto da situação e partilha de práticas; 

Propostas/definição de estratégias para a melhoria das práticas docentes e do desempenho docente; 

Propostas/definição de estratégias para a recuperação das aprendizagens resultantes da falta de 

assiduidade dos alunos.  

O departamento de Hotelaria e Restauração tratou ainda da organização e funcionamento do restaurante 

pedagógico; da avaliação e aprovação dos anteprojetos da PAP; da indicação dos professores 

acompanhantes de FCT e orientadores da PAP. 
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3.1.1. Capacitação dos recursos humanos 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 3 – Gestão e liderança da organização 

Área de Intervenção 3.1. Capacitação de recursos humanos 

Objetivo 3.1.1. Promover a formação continua de PD e PND  

 

Meta - Aumentar em 5,0% o número de PD e manter o número de PND e que frequenta ações de 

formação  

Histórico 
 
De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, os resultados dos inquéritos ao PD e ao 

PND são os seguintes:  

Formação realizada pelo Pessoal Docente 

Formação Nº respostas 
Percentagem 

Realizei formação promovida pela Escola. 29 85,3% 

Realizei formação promovida pelo Centro de Formação 
CFAECAN. 

20 58,8% 

Realizei formação por iniciativa própria. 25 73,5% 

 

Formação realizada pelo Pessoal Não Docente 

Formação Nº respostas Percentagem 

Realizei formação promovida pela Escola. 18 94,3% 

Realizei formação promovida pelo Centro de Formação 
CFAECAN. 

2 10,5% 

Realizei formação por iniciativa própria. 4 21,1% 

 

 
 
 

121



 
  

 

 

Rua Costa Veiga – 2460-028 Alcobaça * Telefone: 262596844 * E-mail: geral@epadrc.pt * www.epadrc.pt 

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

 

Dados em análise 
 
Esta taxa será avaliada no 2º semestre 
 

Análise 
 
Esta taxa será analisada no 2º semestre 
 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Da meta 

A meta - Aumentar em 5,0% o número de PD e manter o número de PND e que frequenta ações de 

formação - deve ser alterada para: Taxa de PD e PND que frequenta ações de formação≥ 70,0% 

Da periodicidade da monitorização da meta  

A meta deve ser alterada para: 1º momento: por ano civil (1º semestre); 2º momento: por ano letivo (2º 

semestre) 

Dos indicadores 

Alterar a formulação para Taxa de PD e PND que frequenta ações de formação creditadas e não creditadas 

 

Ações de melhoria  

Ação 1 Elaboração, implementação e atualização do plano de formação  

Implementação 

. O plano de formação é definido para um período de 3 anos; 

. O plano de formação é atualizado em cada ano letivo; 

. A atualização é feita após a análise dos resultados obtidos mediante inquéritos ao PD e PND 
para identificação das necessidades de formação. 

Responsável 
pela 

implementação 
Representante da EPADRC na secção de formação e monitorização do CFAECAN 

Intervenientes PD; PND; CFAECAN; outros organismos de formação 

Calendarização 

1º momento: em cada ano letivo, até o final de novembro, é feita a atualização e 
reformulação do plano; 
2º momento: no final da vigência dos 3 anos letivos, é elaborado um novo plano de 
formação. 

Registos e 
Evidências 

Plano de formação 

Comunicação e 
Divulgação 

Página web da escola; Plataforma Moodle 

 

Ação 2 Divulgação das ações de formação 

Implementação 
O representante da EPADRC na secção de formação e monitorização do CFAECAN divulga as 
ações de formação  
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Responsável 
pela 

implementação 
Representante da EPADRC na secção de formação e monitorização do CFAECAN 

Intervenientes PD; PND; CFAECAN; outros organismos de formação 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Relatório semestral do responsável 

Comunicação e 
Divulgação 

Correio eletrónico; Placard da escola 

Avaliação  
O representante da EPADRC na secção de formação e monitorização do CFAECAN divulgou as 
ações de formação 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
. A continuidade da divulgação das ações de formação 

 

Ação 3 Monitorização da implementação do plano de formação 

Implementação 
O PD e PND informa quais as ações de formação frequentadas, mediante resposta a inquérito. 
O responsável pela medida monitoriza e avalia os resultados. 

Responsável 
pela 

implementação 
Representante da EPADRC na secção de formação e monitorização do CFAECAN 

Intervenientes PD; PND 

Calendarização 
1º momento: por ano civil (relatório 1º semestre) 
2º momento: por ano letivo (relatório 2º semestre) 

Registos e 
Evidências 

Certificados de participação arquivados nos processos individuais do PND e PD 
Relatório semestral do responsável 
Preenchimento da plataforma INA (Instituto Nacional de Administração, I.P.) 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatório semestral de avaliação interna 

Avaliação  
O levantamento das ações de formação realizadas pelo PD e PND durante o ano civil 2021 
está a decorrer 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A calendarização do levantamento de dados relativos ao ano civil deve ser antecipada. 
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3.2.1. Espaços e equipamentos 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 3. Gestão e liderança da organização 

Área de Intervenção 3.2. Gestão de recursos humanos, espaços e equipamentos 

Objetivo 3.2.1. Gerir os recursos existentes procurando soluções equilibradas e de qualidade 

 

Meta – Taxa de satisfação relativamente aos espaços e equipamentos ≥ 80,0% 

 

Histórico  
 

Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente em 2020/2021 questionava o grau de satisfação relativamente: ao parque de 

máquinas da escola (docentes de TPA e RFA); ao equipamento da cozinha (docentes de CP); aos materiais, 

utensílios e equipamentos do restaurante e bar (docentes de RB); aos recursos existentes na área de 

ensino (docentes das componentes sociocultural e científica); às condições disponibilizadas nas salas de 

aula; às condições/recursos disponibilizados pela biblioteca escolar; aos computadores disponibilizados 

nas salas de aulas; ao espaço para receber pais/encarregados de educação; às alterações implementadas 

nas instalações da escola; aos espaços de lazer da escola. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,24 correspondendo a um grau de satisfação de 

81,0%. Os docentes de TPA e RFA apresentam um grau de satisfação de 90,9%; os docentes de CP, 88,9%; 

os docentes de RB, 90,9% e os docentes das componentes sociocultural e científica, 81,6%. 

O questionário aplicado anonimamente e online ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a 

direção:  gere eficazmente os recursos humanos; tem em conta outras opiniões nas tomadas de decisão; 

mostra disponibilidade para ouvir o pessoal não docente quando é necessário; estimula o 

desenvolvimento profissional do pessoal não docente; toma decisões no momento oportuno; reconhece 

e valoriza o esforço e o trabalho do pessoal não docente; aproveita as competências profissionais do 

pessoal não docente para alcançar a missão delineada no PE. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 2,84 correspondendo ao grau de satisfação de 

71,1%. 
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Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

1. Instalações e equipamentos 
Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completamente 

1.Estou satisfeito/a com as instalações 
da escola 

3,5% 12,9% 55,3% 28,2% 

2. Estou satisfeito/a com os espaços de 
recreio da escola 

3,5% 18,8% 54,1% 23,5% 

3. Estou satisfeito/a com o parque de 
máquinas da escola (TPA) /com o 
equipamento da cozinha (CP)/ com os 
materiais, utensílios e equipamentos 
do restaurante e bar (RB) 

4,7% 11,8% 56,5% 27,1% 

4. Estou satisfeito/a com as condições 
das salas de aula 

8,2% 16,5% 55,3% 20,0% 

5. Estou satisfeito/a com as condições 
que a biblioteca da escola tem 

5,9% 5,9% 56,5% 31,8% 

6. A escola tem boas condições de 
higiene/limpeza 

5,9% 7,1% 51,8% 35,3% 

 

Análise 
 
Durante o 1º semestre, apenas foram inquiridos os alunos de 2º e 3º anos, os restantes membros da 

comunidade educativa serão inquiridos durante o 2º semestre. 

De acordo com o relatório do inquérito de satisfação, aplicado em novembro de 2021, aos alunos de 2º e 

3º anos, no que se refere ao domínio 1 – Instalações e equipamentos, nas 6 questões, a soma das opções 

concordo e concordo completamente, varia entre 75,3% e 88,3%. A minoria dos alunos que discorda 

justifica que se deve à ausência de espaços de recreio cobertos e campo de jogos. Outros pontos negativos 

referidos: balneários fechados, biblioteca com poucos computadores e falta de aquecimento em algumas 

salas. A questão com maior discordância (24,7%) é a questão relativa à satisfação com as condições das 

salas de aula. A questão com maior concordância (35,3%) é a questão sobre as boas condições de 

higiene/limpeza na escola. 

Salientam-se as sugestões mais relevantes: Existência de uma sala de convívio e abertura de balneários. 

Em reunião de conselho pedagógico, no passado dia 15 de dezembro 2021 e relativamente a estas 

sugestões, foi referido que está previsto fechar o telheiro em frente ao museu e criar ali a sala de convívio, 

embora seja necessário em primeiro lugar criar abrigos para os tratores e reboques que estão atualmente 

nesse espaço. Estas ações estão previstas para o plano de ação de 22/23. Quanto à abertura dos 
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balneários, tendo em conta a atual situação pandémica, não é possível a utilização deste tipo de 

instalações neste momento, quer seja nesta escola ou noutras escolas a nível nacional. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Das ações  
 

Ação 1 Execução de obras de remodelação e conservação nos espaços existentes 

Avaliação  Foram realizadas várias obras de remodelação e conservação: 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta ação deve ser integrada no plano de ação e continuar a ser implementada 

 
 

Ação 2 
Aquisição de equipamentos e materiais com impacto na qualidade das aprendizagens e 
adequados à oferta formativa 

Avaliação  
A escola adquiriu os equipamentos e materiais necessários para: 
. o desenvolvimento da componente tecnológica do CEF de operador/a de eletrónica e 
computadores 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Esta ação deve ser integrada no plano de ação e continuar a ser implementada  

 

Ações de melhoria  

Ação 1 
Elaboração e implementação de um plano de ação para a melhoria de espaços e 
equipamentos 

Implementação 

. Apresentação formal de propostas de melhoria relativas aos espaços e equipamentos, 
aquisição de materiais e remodelações através de um formulário próprio, pelo PD, PND e 
alunos, através dos seus órgãos representativos 
. Análise da adequação e da viabilidade das propostas apresentadas 
. Definição e implementação de um plano de ação para a melhoria de espaços e 
equipamentos 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção 

Intervenientes Comunidade escolar 

Calendarização 

1º momento: Criação da minuta formal para apresentação de sugestões – durante o 2º 
semestre 2021/2022; 
2º momento: Apresentação das propostas – até o final do 2º semestre; 
3º momento: Análise das propostas – no final do ano letivo 
4º momento: Definição de um plano de ação para a melhoria de espaços e equipamentos a 
realizar no ano letivo 2022/2023 

Registos e 
Evidências 

Recolha das sugestões apresentadas  
Plano de ação 

Comunicação e 
Divulgação 

Página web da escola; redes sociais 
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3.2.2. Procedimentos administrativos e organizacionais 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 3. Gestão e liderança da organização 

Área de Intervenção 3.2. Gestão de recursos humanos, espaços e equipamentos 

Objetivo 3.2.2. Otimizar procedimentos administrativos e organizacionais 

Meta – Taxa de satisfação relativamente aos procedimentos administrativos e organizacionais ≥ 80,0% 

 

Histórico  
 
Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente em 2020/2021 questionava se a direção:  apresenta uma visão motivadora 

do desenvolvimento da organização escolar; está atenta às necessidades dos docentes, fornecendo-lhes 

o apoio necessário; promove o desenvolvimento profissional dos docentes; conhece as potencialidades 

dos membros da comunidade escolar, fazendo uma correta gestão dos recursos humanos para responder 

às necessidades; aproveita as competências profissionais dos docentes para alcançar a missão delineada 

no PE; mobiliza mecanismos variados para apoiar os docentes, simplificando determinadas funções 

burocráticas e procedimentos. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,55 correspondendo ao grau de satisfação de 

88,8%. 

Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 
Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completamente 

1.Os serviços administrativos 
funcionam bem 

3,5% 9,4% 57,6% 29,4% 

2. Estou satisfeito/a com o 
atendimento na reprografia 

1,2% 4,7% 48,2% 45,9% 

3.Estou satisfeito/a com os serviços 
prestados pelo bar 

12,9% 17,6% 49,4% 20,0% 

4. Estou satisfeito/a com a quantidade 
de produtos disponibilizados no bar 

22,4% 15,3% 47,1% 15,3% 

5. Considero o horário de 
funcionamento do bar adequado 

12,9% 12,9% 56,5% 17,6% 

6.Sei a quem me dirigir quando tenho 
um problema ou um assunto a tratar 

2,4% 3,5% 61,2% 32,6% 
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Análise 
 
Durante o 1º semestre, apenas foram inquiridos os alunos de 2º e 3º anos, os restantes membros da 

comunidade educativa serão inquiridos durante o 2º semestre. 

De acordo com o relatório do inquérito de satisfação, aplicado em novembro de 2021, aos alunos de 2º e 

3º anos, no que se refere ao domínio 2-Serviços, nas 6 questões, a soma das opções concordo e concordo 

completamente, varia entre 62,4% e 94,1%. A minoria dos alunos que discorda justifica que há pouca 

diversidade e quantidade de alimentos disponibilizados no bar e a duração do intervalo maior é 

insuficiente para o atendimento total dos alunos. A questão com maior discordância (37,7%) é a questão 

relativa à quantidade de produtos disponibilizados no bar. A questão com maior concordância (45,9%) diz 

respeito ao atendimento na reprografia. 

Em reunião de conselho pedagógico, no passado dia 15 de dezembro 2021 e relativamente à diversidade 

de produtos alimentares, foi referido que é necessário respeitar o Despacho n.º 8127/2021 que 

estabelece as normas a ter em conta na elaboração das ementas e na venda de géneros alimentícios nos 

estabelecimentos de educação e de ensino da rede pública do Ministério da Educação. 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Das ações  
 

Ação 1 Apoio aos docentes 

Avaliação  

Foram realizadas reuniões no início do ano letivo, para instruir os órgãos proponentes na 
inserção das atividades na plataforma PAA; 
Foram realizados vários tutoriais para instruir os docentes na utilização da plataforma 
digitalOrg 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
. Uma ação de formação presencial, no início do ano letivo, para instruir todos os docentes na 
utilização das várias plataformas de gestão interna; 
. A inserção dos tutoriais na plataforma Moodle  

 

Ação 2 Otimização dos sistemas de informação e registo 

Avaliação  
. Semanalmente, ouvidos alunos e pessoal docente, são solicitadas melhorias das plataformas 
de gestão interna ao gestor da MercúrioTic; 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
. Continuidade na melhoria das plataformas de gestão interna 

 

Ação 3 Uniformização de procedimentos e documentos oficiais 

Avaliação  
. Os documentos de operacionalização da FCT, ECT, PAP e PAF e os contratos de formação já 
foram uniformizados e as minutas devidamente identificadas  

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
. Continuidade na uniformização e identificação das minutas; 
. Inserção das minutas na plataforma Moodle; 
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3.2.3. Gestão de recursos humanos 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 3. Gestão e liderança da organização 

Área de Intervenção 3.2. Gestão de recursos humanos, espaços e equipamentos 

Objetivo 3.2.3. Definir, dentro dos limites legais, critérios para a constituição de grupos e turmas, a 

elaboração de horários e a distribuição de serviço 

Meta – Taxa de satisfação relativamente à gestão dos recursos humanos ≥ 80,0% 

 

Histórico  
 
Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente e ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a direção:  faz uma 

gestão equilibrada da distribuição de serviço; faz uma gestão equilibrada dos horários. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,56 correspondendo a um grau de satisfação de 

89,0%. 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 2,87 correspondendo a um grau de satisfação 

de 71,8%;  

 

Dados em análise 
 
Esta taxa será avaliada e analisada no final do 2º semestre. 
 

Análise 
 
Esta taxa será avaliada e analisada no final do 2º semestre. 
 
 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Das ações  
 

Ação 1 
Definição, dentro dos limites legais, de critérios de constituição de grupos e turmas e 
elaboração de horários 

Avaliação  
A constituição das turmas e os critérios para a elaboração de horários foram aprovados 
pelo conselho pedagógico. 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
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Ação 2 
Definição de critérios de distribuição de serviço do PD que atendam às competências dos 
recursos humanos existentes e permitam soluções equilibradas e de qualidade 

Avaliação  Os critérios de distribuição de serviço docente foram aprovados pelo conselho pedagógico. 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
 

 

Ação 3 
Definição de critérios de distribuição de serviço do PND atendendo às suas aptidões e 
competências e às características das funções a desempenhar 

Avaliação   

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
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3.3.1. Clima organizacional 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 3. Gestão e liderança da organização 

Área de Intervenção 3.3. Clima organizacional 

Objetivo 3.3.1. Promover a mobilização e o grau de satisfação da comunidade 

Meta – Taxa de satisfação relativamente ao clima organizacional ≥ 80,0% 

 
Histórico  
 
Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente em 2020/2021 questionava se a direção: promove uma cultura de gestão 

aberta, mostrando disponibilidade para o diálogo; interage frequentemente com os docentes em 

situações (in)formais; promove e apoia projetos e ações que facilitam um ambiente unificador e 

convergente; desloca-se às salas de aula por iniciativa própria ou quando solicitada; cria um clima de 

confiança; gere os conflitos de forma adequada. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,67 correspondendo a um grau de satisfação de 

91,8%. 

Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a direção:  com a sua atuação cria um 

clima de confiança; preocupa-se em facilitar ao pessoal não docente os recursos necessários ao seu 

desempenho; promove uma cultura de gestão aberta mostrando disponibilidade para o diálogo; o nível 

de circulação da informação entre a Direção e os serviços da escola é eficaz; demonstra interesse na 

resolução conjunta de problemas que surgem; gere os conflitos de forma adequada. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 2,75 correspondendo a um grau de satisfação 

de 68,8%;  
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Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 
Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completamente 

1.Considero a escola um lugar seguro 1,2% 10,6% 54,1% 34,1% 

2. Há uma boa relação entre alunos e a 
direção da escola 

9,4% 10,6% 52,9% 27,1% 

3. Há uma boa relação com o pessoal 
não docente da escola 

3,5% 8,2% 50,6% 37,6% 

4. Sinto-me integrado/a nesta escola 3,5% 5,9% 52,9% 37,6% 

 

Análise 
 

Durante o 1º semestre, foram inquiridos apenas os alunos de 2º e 3º anos, os restantes membros da 

comunidade educativa serão inquiridos durante o 2º semestre. 

De acordo com o relatório do inquérito de satisfação, aplicado em novembro de 2021, aos alunos de 2º e 

3º anos, 90,5% dos alunos sente-se integrado e 88,2% considera a escola um lugar seguro. Com maior 

discordância aparece a questão 2: 20,0% dos inquiridos considera que não há uma boa relação com a 

direção. 88,2% concordam que existe uma boa relação com o pessoal não docente. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Das ações  
 

Ação 1 Dinamização de atividades mobilizadoras do espírito de equipa e promotoras de bem-estar 

Avaliação  Durante a semana dos afetos foram desenvolvidas atividades promotoras de bem-estar 

Revisão do 
Plano e 

Proposta 
de 

Melhoria 

As atividades devem ser inscritas no PAA 
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4.1.1 Implementação de projetos 
Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 4 – Projetos, parcerias e relação com a comunidade 

Área de Intervenção 4.1. Projetos e parcerias 

Objetivo 4.1.1. Dinamizar projetos na escola 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo específico 3 – Dinamizar projetos na escola 

 

Meta - Aumentar em 1 % a concretização de projetos    

 

Histórico  
 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021 e o relatório de avaliação do plano de 

ação 2021 do 3º período, a taxa de consecução do PAA (70,4%) não foi superada, uma vez que não foi 

possível realizar algumas das atividades planificadas devido às restrições impostas pela pandemia por 

COVID-19. 

 

Dados em análise 
 

Foram analisadas as atividades inseridas no PAA 2021/2022, conforme listagem do anexo 2 deste 

relatório. 

 

Análise 
 

1º semestre 

De acordo com o PAA, para o desenvolvimento de todas as áreas inscritas perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória, relevantes para a formação cívica, profissional e académica dos nossos alunos 

estão a ser implementados os seguintes projetos: " RoboAgro EPADRC"; Restaurante pedagógico 

SABORES EPADRC; " Produção de Vinho EPADRC"; EPADRC Voluntária/ Solidária; EPADRC Europeia; 

Projeto "Inês = Pedro?”; Academia de Líderes Ubuntu - Escola Ubuntu. Está ainda a decorrer a candidatura 

ao Clube Ciência Viva.  
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Salientam-se também as atividades que vão ao encontro da recomendação sugerida no relatório final da 

visita de verificação de conformidade EQAVET: Promover a internacionalização, através do aumento e 

reforço de protocolos de cooperação para que haja mais partilha de boas práticas a vários níveis 

transnacionais: 

-A proposta da atividade Educating Innovative and Creative European Citizens-ERASMUS+, intercâmbio 

entre uma turma de 1º ano e uma escola italiana, que ainda não foi iniciada; 

-As atividades do Clube Europeu – EPADRC Europeia no âmbito da EEC - Estratégia da Educação para a 

Cidadania que contribuem para o exercício da cidadania europeia. Neste âmbito, a escola integrou o 

programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu; 

- No âmbito do projeto ERASMUS, foi ainda estabelecido um protocolo com a escola profissional francesa 

“Maison Familiale Rurale de Loudéac”. Esta parceria consistiu na vinda de uma formadora da área agrícola 

e florestal que acompanhou aulas práticas na nossa escola e contactou com diversas empresas da área, 

no sentido de estabelecer futuros estágios para alunos franceses. Este intercâmbio foi fundamental para 

a partilha de conhecimentos e práticas relacionadas com a área tecnológica dos cursos de técnico/ de 

produção agropecuária e de recursos florestais e ambientais. 

Apesar de não integrarem o PAA estão ainda a ser implementados os projetos “Juntos Somos +” que 

surgiu no âmbito do PDPSC e pretende contribuir para a capacitação dos alunos ao nível das competências 

socio emocionais, para a promoção da interação escola e família e para o envolvimento comunitário e o 

Programa de Mentoria que, de acordo com as orientações do Ministério da Educação, pretende ser uma 

medida de intervenção preventiva e promotora do desenvolvimento do aluno, nos domínios emocional, 

comportamental e académico.  

No 1º semestre, considera-se, portanto, a implementação de 9 projetos. 

 
Ano civil 2021 (2º e 3º períodos 2020/2021 e 1º semestre 2021/2022) 

Em anos anteriores, analisou-se a taxa de consecução do PAA na sua globalidade e, de acordo com o 

relatório final de avaliação interna 2020/2021 e o relatório de avaliação do plano de ação 2021 do 3º 

período, a taxa de consecução do PAA (70,4%) não foi superada, uma vez que não foi possível realizar 

algumas das atividades planificadas devido às restrições impostas pela pandemia por COVID-19. Este ano 

letivo, para a análise deste objetivo, a equipa de autoavaliação /EQAVET observa apenas os projetos 

referenciados no PAA. Por isso, a análise comparativa dos resultados obtidos com o histórico apurado não 

é exequível. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 Das metas 

Propõe-se substituir a meta - Aumentar em 1 % a concretização de projetos, para: implementação de 

projetos ≥ 5 projetos por ano letivo 
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Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização da meta para: 1º momento: 1º semestre; 2º momento: 

2º semestre; 3º momento: por ano letivo; 4º momento: por ano civil. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 4 – Projetos, parcerias e relação com a comunidade 

Área de Intervenção 4.1. Projetos e parcerias 

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo 4.1.1. Dinamizar projetos na escola 

Das ações  

Ação 1 
Criar oportunidades aos alunos para participarem em experiências/projetos de 
aprendizagem e/ou profissional 

Implementação Foram implementados vários projetos conforme consta no PAA. 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de turma; Professores; EDAP; BE 

Intervenientes Professores; Diretores de turma; EDAP 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Candidaturas aos diversos projetos; Plano Anual de Atividades (PAA); Relatório das atividades 
da BE; Plano da Estratégia da Educação para a Cidadania da escola. 

Comunicação e 
Divulgação 

Página WEB da escola; Redes sociais; Placard da escola 

Avaliação  
Estas atividades têm permitido aos alunos envolvidos participarem de forma ativa em 
experiências bastante enriquecedoras do ponto de vista académico, humano e social. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugerem-se as seguintes alterações: 
Definição: Criação de oportunidades para os alunos participarem em projetos de aprendizagem 
relevantes para a formação cívica, profissional e académica 
Responsável: Coordenador EDAP 
Intervenientes: Docentes; Alunos; equipas PESES; EEC; BE; EDAP 

A equipa de autoavaliação/EQAVET recomenda ao conselho pedagógico a definição clara e 
objetiva do tipo de atividade a incluir no âmbito “projetos”. 
A equipa autoavaliação/EQAVET propõe que se continue a desenvolver esta atividade 
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4.1.2. Protocolos e parcerias estabelecidos 
Indicador 5 a) Taxa de colocação após a conclusão dos cursos 
Indicador 6 a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões 
diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram.     
 

Enquadramento  

 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 4 – Projetos, parcerias e relação com a comunidade 

Área de Intervenção 4.1. Projetos e parcerias 

Objetivo 4.1.2. Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com instituições e empresas locais 

 

Meta - Aumentar o número de stakeholders  

 

Histórico  
 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021 e o relatório de avaliação do plano de 

ação 2021 do 3º período, no ano letivo 2020/2021, foram estabelecidos 58 novos protocolos no âmbito 

da FCT e duas parcerias, uma com a Quinta da Atela e outra com a academia profissional Cake Design. 

 

Dados em análise 
 
 

Taxa de protocolos e parcerias 
Ano letivo 2021/2022 

Âmbito 
Protocolos 
existentes 

Novos protocolos 

1º 
semestre 

Total Taxa 
2º 

semestre 
Total Taxa 

Ano 
letivo 

Total Taxa 

FCT 253 14 267 5,5%       

Parcerias           

Totais 253 14 267 5,5 %       

 
 
 

Análise 
 
Até ao final do 1º semestre, foram estabelecidos 14 protocolos de colaboração no âmbito da FCT (11 na 

área de produção agropecuária e 3 na área de recursos florestais e ambientais).   

No âmbito do projeto ERASMUS, foi ainda estabelecido um protocolo com a escola profissional francesa 

“Maison Familiale Rurale de Loudéac”. Esta parceria consistiu na vinda de uma formadora da área agrícola 
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e florestal que acompanhou aulas práticas na nossa escola e contactou com diversas empresas da área, 

no sentido de estabelecer futuros estágios para alunos franceses. Este intercâmbio foi fundamental para 

a partilha de conhecimentos e práticas relacionadas com a área tecnológica dos cursos de técnico/ de 

produção agropecuária e de recursos florestais e ambientais e vai ao encontro da recomendação da 

equipa de verificação EQAVET: Promover a internacionalização, através do aumento e reforço de 

protocolos de cooperação para que haja mais partilha de boas práticas a vários níveis transnacionais. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Dos objetivos  

O objetivo - Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com instituições e empresas locais deve ser 

reformulado para - Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com instituições e empresas de diferentes 

setores e áreas de formação. 

Das metas 

A meta - Aumentar o número de stakeholders deve ser mantida, mas reformulada para - Aumentar em 

1,0% o número de stakeholders em cada ano letivo 

Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização da meta para: 1º momento: 1º semestre; 2º momento: 

2º semestre;3º momento: ano letivo 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 4 – Projetos, parcerias e relação com a comunidade 

Área de Intervenção 4.1.  Projetos e parcerias 

Indicador 5 a) Taxa de colocação após a conclusão dos cursos 

Indicador 6 a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram.     

Objetivo 4.1.2. Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com instituições e empresas de diferentes 

setores e áreas de formação 

Das ações 

 

Ações de melhoria  
 

Ação 1 
Instituição de novas parcerias e protocolos com instituições e empresas de diferentes 
setores e áreas de formação 

Implementação 

. Solicitação de novos protocolos de colaboração no âmbito da formação em contexto de 
trabalho, nas diversas áreas de formação; 
. Reforço dos protocolos FCT já existentes; 
. Criação de novas parcerias com instituições e empresas dos vários setores; 
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. Contacto com empresas das áreas de formação dos diplomados, no sentido de estabelecer 
novos protocolos de colaboração. 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção 

Intervenientes 
Diretores de curso 
Empresas 
Instituições públicas e privadas 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Protocolos assinados e arquivados - digitalmente na plataforma EscolaPro, fisicamente em 
arquivo no gabinete da direção 

Comunicação e 
Divulgação 

Página web da escola 
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4.2.1. Participação de pais, encarregados de educação e famílias 
Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 4 – Projetos, parcerias e relação com a comunidade 

Área de Intervenção 4.2. Participação e envolvimento de pais, encarregados de educação e famílias 

Objetivo 4.2.1. Envolver pais, encarregados de educação e famílias na vida escolar dos seus educandos 

Plano de ação EQAVET - 2021/2022 – dezembro 2021 

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo específico 5 – Melhorar o relacionamento com os encarregados de educação 

 

Meta - Aumentar em 1 % os contactos presenciais dos pais e encarregados de educação    

 
Histórico  
 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021 e o relatório de avaliação do plano de 

ação 2021 do 3º período, as restrições impostas pela pandemia condicionaram a presença dos 

encarregados de educação na escola, pelo que a avaliação da meta só poderia ser feita no próximo ano 

letivo (2021/2022). No entanto, refere-se que 48 EE participaram em reuniões presenciais e 

apresentaram-se as percentagens monitorizadas ao longo do ano: 

 

Reuniões presenciais 2020/2021 

Reunião de apresentação (início de ano) 1º Período 2º Período 3º Período 

24,8% 18,9% 5,5% 33,6% 
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Dados em análise 
 

Taxa de participação de pais, EE e famílias 

Ano letivo 2021/2022 -1º semestre 

Turmas 
Nº alunos 

no período 
em análise 

Contactos Nº mínimo 
de 

contactos  
Total Taxa % 

Presencial Taxa % 
Não 

presencial 
Taxa % 

1ºTPA - 21/24 25 4 8,7 42 91,3 125 46 -63,2 

1ºTRB - 21/24 11 12 11,4 93 88,6 55 105 90,9 

1ºTCP - 21/24 10 13 13,7 82 86,3 50 95 90,0 

2ºA TPA - 20/23 21 13 3,6 346 96,4 105 359 241,9 

2ºB TPA - 20/23 12 6 4,5 128 95,5 60 134 123,3 

2ºTRB - 20/23 8 6 5,2 110 94,8 40 116 190,0 

3ºA RFA - 19/22 5 4 13,3 26 86,7 25 30 20,0 

3ºX TPA - 19/22 11 5 7,7 60 92,3 55 65 18,2 

3ºV TPA - 19/22 18 15 6,6 213 93,4 90 228 153,3 

3ºX TCP - 19/22 17 3 3,1 94 96,9 85 97 14,1 

Média cursos profissionais 138 81 6,4 1194 93,6 690 1275 87,9 

EB3 - 21/22 8 1 0,7 148 99,3 40 149 272,5 

OEC3 - 21/22 9 9 5,5 155 94,5 45 164 264,4 

Média CEF 17 10 3,2 303 96,8 85 313 268,5 

Média escola 155 91 5,7 1497 94,3 775 1588 118,0 

 

Análise 
 

Considerando os contactos presenciais e não presenciais, por iniciativa da escola e/ou por iniciativa 

própria, regista-se uma taxa global de participação de 118,0%. 

Os cursos profissionais apresentam uma taxa global de 87,9% e os CEF 268,2%.  

Salienta-se que a grande maioria dos alunos CEF são menores de idade, iniciaram um novo ciclo de 

formação num novo estabelecimento de ensino e necessitam de um acompanhamento mais próximo e 

frequente. Por outro lado, muitos dos alunos dos cursos profissionais são maiores de idade e evidencia-

se um certo afastamento dos pais em relação ao percurso formativo dos seus educandos. 

O diretor de turma, cuja turma apresenta taxa negativa, não registou todos os contactos efetuados nas 

atas de conselho de turma (documento onde a equipa de autoavaliação/EQAVET vai recolher os dados) 

pelo que os resultados não devem ser alvo de ações de melhoria. 

A avaliação da meta e a análise comparativa com o ano letivo 2020/2021, considerando apenas os 

contactos presenciais estipulados na meta, revela-se uma tarefa difícil. Por um lado, os indicadores de 

medida utilizados não estipulavam um número mínimo de contactos para o cálculo da taxa e não são 
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similares aos ponderados, este ano, pela equipa de autoavaliação/EQAVET, por outro, a situação 

pandémica, que causou grandes constrangimentos nos relacionamentos pessoais e presenciais, dificulta 

a consecução do objetivo. Refira-se, no entanto, que, tendo por base o total de contactos efetuados, a 

taxa de contactos presenciais é de 6,4% para os cursos profissionais e de 3,2% para os CEF. 

Relativamente, não só à consecução do objetivo, mas também à recomendação sugerida no relatório final 

da visita de verificação de conformidade EQAVET - Fortalecer o relacionamento com os encarregados de 

educação, nomeadamente através da sua presença nas reuniões para as quais são convocados, refira-se 

o seguinte: As restrições impostas pela pandemia limitaram a presença dos pais e encarregados de 

educação na escola, no entanto, todos os diretores de turma mantiveram um contacto constante e 

persistente com todos eles através de telefone, email, SMS, WhatsApp, Messenger e videoconferência 

para a entrega das avaliações e a partilha de informações e preocupações relativas aos alunos. A 

flexibilização horária foi total: os contactos efetuados não se limitaram aos dias úteis, nem aos horários 

de serviço. Eventos de caráter formativo e/ou lúdico na escola, aberto e/ou direcionado à participação 

dos pais e encarregados de educação não se realizaram, também devido à pandemia.  

A equipa de autoavaliação/EQAVET considera que a participação e o envolvimento dos pais, dos 

encarregados de educação e das famílias não têm de ser, obrigatoriamente, presenciais e que todos os 

tipos de contactos, presenciais ou não, são extremamente importantes para um acompanhamento 

efetivo da vida escolar dos seus educandos. Reforça-se esse envolvimento propondo a alteração da meta 

- Aumentar em 1 % os contactos presenciais dos pais e encarregados de educação para o estabelecimento 

de uma média de contactos com encarregados de educação de 5 contactos por aluno, em cada semestre, 

incluindo: contactos presenciais; não presenciais; reuniões presenciais e à distância; atividades abertas à 

comunidade; por iniciativa da escola e/ou por iniciativa própria. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Dos objetivos  

O objetivo específico 5 do plano de ação EQAVET – Melhorar o relacionamento com os encarregados de 

educação deve ser reunido ao objetivo 4.2.1. do plano de ação do projeto educativo - Envolver pais, 

encarregados de educação e famílias na vida escolar dos seus educandos, uma vez que o envolvimento 

pressupõe a melhoria de um relacionamento. Estabelece-se o objetivo: Envolver pais, encarregados de 

educação e famílias na vida escolar dos seus educandos. 

Das metas 

Propõe-se substituir a meta - Aumentar em 1 % os contactos presenciais dos pais e encarregados de 

educação para: contactos com EE ≥ à média de 5 contactos por aluno em cada semestre. Após a situação 

pandémica vivida, que tantos constrangimentos trouxe nos relacionamentos pessoais, ficou claro que a 

participação e o envolvimento não têm de ser, obrigatoriamente, presenciais. Esta taxa pressupõe todos 
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os tipos de contactos: contactos presenciais; não presenciais; reuniões presenciais e à distância; 

atividades abertas à comunidade; por iniciativa da escola e/ou por iniciativa própria, observáveis nas 

ações propostas para atingir a meta. 

Da periodicidade da monitorização das metas  

Propõe-se alterar a periodicidade da monitorização da meta para: 1º momento: 1º semestre; 2º momento: 

2º semestre; 3º momento: por ano letivo; 4º momento: por ano civil. 

Dos planos de ação 

Na fusão dos planos de ação do Projeto Educativo e EQAVET, o objetivo é integrado da seguinte forma: 

Plano de ação EPADRC  

Eixo de Ação 4 – Projetos, parcerias e relação com a comunidade 

Área de Intervenção 4.2.  Participação e envolvimento de pais, encarregados de educação e famílias 

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

Objetivo 4.2.1. Envolver pais, encarregados de educação e famílias na vida escolar dos seus educandos 

Das ações 

Ação 1 Agendar contactos frequentes com os Pais/Encarregados de Educação. 

Implementação 
Os resultados apresentados devem ser considerados tendo em conta as restrições e 
contingências impostas pela situação pandémica, vivenciada desde março de 2020, que 
condicionaram e influenciaram negativamente a ação da escola. 

Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de turma 

Intervenientes Direção; Diretores de turma; Diretores de curso 

Calendarização Durante o ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Registo de contactos individuais com os Pais/EE; Atas das reuniões com Pais/EE; Dossiê de DT; 
Atas de Conselho de Turma. 

Comunicação e 
Divulgação 

Dossiê de direção de turma; SMS, correio eletrónico, cartas e/ou telefone 

Avaliação  
Os registos de contactos dos Pais/EE foram efetuados em folhas próprias e arquivadas nos 
dossiês de Direção de Turma. No final do semestre, os DT mencionaram em ata de CT todos os 
contactos efetuados com os Pais/EE. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa EQAVET propõe que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que é de 
extrema importância o envolvimento dos Pais/EE no percurso escolar dos seus educandos. 
O enunciado desta atividade deve ser alterado para integrar as atividades 2 e 3, por serem 
complementares. A reformulação da atividade consta das ações de melhoria. 

 

Ação 2 
Agendar reuniões semestrais de entrega de avaliações como momento privilegiado de 
relacionamento com os Pais/Encarregados de Educação 

Implementação 

Esta atividade não foi realizada de forma presencial, devido às restrições impostas pela 
pandemia por COVID-19. Assim, os Pais/EE foram convocados para a reunião (via Plataforma 
Google Meet) de entrega das avaliações e de partilha de informações/preocupações existentes 
nas diferentes turmas. A convocatória e a Ficha de Avaliação Global do aluno foram enviadas 
via correio eletrónico. 
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Responsável 
pela 

implementação 
Direção; Diretores de turma; Conselho de diretores de turma; Diretores de curso 

Intervenientes Diretores de turma; Diretores de curso; EE 

Calendarização Durante o ano letivo; Final de cada semestre 

Registos e 
Evidências 

Convocatórias enviadas aos Pais/EE; Atas das reuniões com Pais/EE; Ata de Conselho de Turma. 

Comunicação e 
Divulgação 

Convocatórias; Atas DT; Atas/Memorandos; Reuniões de diretores de curso 

Avaliação  

O registo de presenças dos Pais/EE foi feito através da Plataforma Google Meet. 
Esta atividade proporciona momentos de partilha entre Pais/EE e DT, que são muito 
relevantes, tanto para a atuação dos pais junto dos seus educandos, como do DT e docentes 
com os alunos. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa EQAVET propõe que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que é de 
extrema importância o envolvimento dos Pais/EE no percurso escolar dos seus educandos. 
O enunciado desta atividade deve ser alterado para integrar as atividades 1 e 3, por serem 
complementares. A reformulação da atividade consta das ações de melhoria. 

 

Ação 3 Flexibilizar o horário de atendimento aos Pais/Encarregados de Educação 

Implementação 

No período ainda em E@D, houve uma maior flexibilização de horários disponibilizados por 
cada DT para atendimento aos Pais/EE através de diversos meios (telefone, email, SMS, 
WhatsApp, Messenger, videoconferência …). Foi sempre feito um registo dos assuntos tratados 
com os mesmos. Durante o período presencial cada DT, apesar de ter marcada uma hora de 
atendimento no seu horário, sempre que houve necessidade, combinou com os Pais/EE uma 
outra hora, sendo o registo feito em folha própria para o efeito (já referida anteriormente). 

Responsável 
pela 

implementação 
Diretores de turma 

Intervenientes Diretores de turma 

Calendarização Durante o ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Registo de contactos com os Pais/EE 

Comunicação e 
Divulgação 

Dossiê da direção de turma 

Avaliação  
Com a flexibilização do horário tornou-se possível a todos Pais/EE contactar o DT de uma forma 
célere para tratar dos assuntos relativos aos seus educandos. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

A equipa EQAVET propõe que se continue a desenvolver esta atividade, uma vez que é de 
extrema importância o envolvimento dos Pais/EE no percurso escolar dos seus educandos. 
O enunciado desta atividade deve ser alterado para integrar as atividades 1 e 2, por serem 
complementares. A reformulação da atividade consta das ações de melhoria. 

 

Ação 4 
Promover eventos de caráter formativo e/ou lúdico na escola, aberto e/ou direcionado à 
participação dos Pais/EE 
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Implementação 
Devido às limitações impostas pela pandemia por COVID-19, esta atividade não foi 
implementada. 

Responsável 
pela 

implementação 

Direção; Docentes, Conselho de diretores de curso; BE; Psicóloga; EDAP; Componentes de 
formação 

Intervenientes Docentes; Componentes de formação; BE; EDAP; Pais /EE 

Calendarização Durante o ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Atas de Conselho de Diretores de Turma; Atas/memorandos de Direção de Curso; Relatórios 
da Equipa do EDAP; Relatório da Coordenadora da BE; Relatório da Psicóloga; PAA. 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios das várias estruturas intermédias/equipas; Publicação na página web da escola; 
Redes sociais 

Avaliação  Esta atividade só será implementada quando a situação pandémica for ultrapassada. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugerem-se as seguintes alterações: 
. Definição: Promoção de eventos direcionados aos pais, encarregados de educação e famílias 
. Responsável: Coordenador EDAP 
. Intervenientes: Departamentos curriculares; Pais, EE e famílias 
. Registos e evidências: PAA 

 

Ações de melhoria 
 

Ação 1 
 Incentivo a comunicação bilateral frequente com os pais, os encarregados de educação e as 
famílias 

Implementação 

. Divulgação do horário de atendimento individual e da disponibilidade de flexibilização horária 
do DT; 
. Apresentação dos meios de contactos disponíveis (presencial; por correio; via email; SMS; 
WhatsApp; Messenger; telefone; videoconferência… 
. Apresentação dos meios de divulgação de informação (plataforma EscolaPro; App 
EProStudent …) 
. Agendamento de reuniões  

Responsável 
pela 

implementação 
. DT 

Intervenientes 
. DT 
. Encarregados de educação, pais, família, tutores legais 

Calendarização 
. Ao longo do ano letivo e à média de 5 contactos por aluno ao longo de cada semestre (incluí 
contactos presenciais; não presenciais; reuniões presenciais e à distância; atividades abertas à 
comunidade; por iniciativa da escola e/ou por iniciativa própria…) 

Registos e 
Evidências 

. Registo dos contactos efetuados, no arquivo DT 
. Plataforma EscolaPro 

Comunicação e 
Divulgação 

. Atas dos conselhos de turma semestrais 

. Página WEB da escola 
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4.3.1. Mecanismos de comunicação 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 4. Projetos, parcerias e relação com a comunidade escolar 

Área de Intervenção 4.3. Mecanismos de participação e comunicação 

Objetivo 4.3.1. Diversificar e potenciar os circuitos de comunicação e interação internos e externos 

Meta Aumentar em 10,0% o grau de satisfação relativamente à comunicação e interação 

 

Histórico  
 
Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente e ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a direção: promove 

e garante a fácil circulação de informação na escola; privilegia tanto a comunicação ascendente como 

descendente (entre os PD ou PND e a direção e vice-versa); divulga a informação através de: comunicados, 

informações afixadas no expositor da sala de professores e/ou enviadas por email, convocatórias, ordens 

de serviço; divulga a informação atempada e eficazmente; divulga as atividades da escola através das 

redes sociais. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que:  

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,56 correspondendo a um grau de satisfação de 

89,1%. 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 2,96 correspondendo a um grau de satisfação 

de 74,0%. 

 

Dados em análise 

 

Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 
Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completamente 

1.Estou informado/a sobre as 
atividades/projetos da escola 

2,4% 11,8% 55,3% 30,6% 

2.Conheço o regulamento interno da 
escola 

5,9% 9,4% 60,0% 24,7% 

3.A escola promove informação sobre 
as saídas profissionais dos cursos que 
oferece 

2,4% 15,3% 44,7% 37,6% 
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4.Os meios de divulgação (página web 
e redes sociais) da escola são 
adequados 

2,4% 11,8% 56,5% 29,4% 

5.A escola fornece informação 
suficiente sobre as atividades 

1,2% 10,6% 60,0% 27,1% 

6.A escola fornece informação 
suficiente sobre as minhas 
aprendizagens 

3,5% 9,4% 51,8% 35,3% 

7.Estou informado/a sobre os apoios 
que a escola oferece 

4,7% 14,1% 52,9% 28,2% 

 

Análise 
 
Durante o 1º semestre, apenas foram inquiridos os alunos de 2º e 3º anos, os restantes membros da 

comunidade educativa serão inquiridos durante o 2º semestre. 

De acordo com o relatório do inquérito de satisfação, aplicado em novembro de 2021, aos alunos de 2º e 

3º anos, todas as questões apresentam um grau de concordância superior a 80,0% As questões 7,3 e 2 

são as que concentram um maior grau de discordância.  

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 

Das metas  

Alterar a meta - Aumentar em 10,0% o grau de satisfação relativamente à comunicação e interação – 

para Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos de comunicação ≥ 80,0%. 

Das ações  

 

Ação 1 
Dinamização da Página WEB e das redes sociais enquanto instrumentos de promoção e 
divulgação da ação da escola 

Avaliação  
A página Web da escola é visualmente pouco atrativa; é pouco intuitiva; contém pouca 
informação ou informação incompleta; não é atualizada de forma regular e consistente. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta 
de 

Melhoria 

Sugere-se: 
. A renovação visual da página;  
. A nomeação de um responsável único pela página, que coordena, recolhe e insere os 
conteúdos, semanalmente; 
. A responsabilização das lideranças intermédias na criação e revisão de conteúdos e posterior 
envio semanal ao responsável da página;  
. A dinamização das rubricas: bolsa de emprego; parcerias; sugestões de melhoria;  

 

Ações de melhoria 

Ação 2 Elaboração e implementação de um plano de divulgação da oferta formativa 

Implementação 
. Elaboração de um plano de divulgação consistente  
. O plano deve incluir atividades de divulgação direcionadas para os alunos dos CEF da escola 
. Implementação do plano 
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Responsável 
pela 

implementação 
. Direção 

Intervenientes . Docentes; SPO 

Calendarização 
. Durante o 1º semestre – Definição do plano de divulgação 
. Durante o ano letivo – Implementação do plano de divulgação 

Registos e 
Evidências 

. Plano de divulgação 

Comunicação e 
Divulgação 

. Plataforma moodle 
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4.3.2. Mecanismos de participação 
 

Enquadramento 
 
Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 4. Projetos, parcerias e relação com a comunidade escolar 

Área de Intervenção 4.3. Mecanismos de participação e comunicação 

Objetivo 4.3.2. Fomentar a participação de todos os elementos da comunidade educativa (Stakeholders 

internos e externos) 

Meta Aumentar em 10,0% o grau de satisfação relativamente à comunicação e interação 

 
Histórico  
 
Questionário de satisfação 

De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o questionário aplicado anonimamente 

e online ao pessoal docente e ao pessoal não docente em 2020/2021 questionava se a direção: fomenta 

o diálogo com a comunidade escolar, promovendo uma cultura de corresponsabilização pela qualidade; 

desenvolve estratégias de aproximação à comunidade. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que: 

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é de 3,56 correspondendo ao grau de satisfação de 

89,1%; 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é de 3,03 correspondendo ao grau de satisfação de 

75,7%; 

 

Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 
Discordo 

completamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
completamente 

1.Sou incentivado/a a participar nas 
atividades e projetos da escola 

2,4% 16,5% 55,3% 25,9% 

2. A direção da escola mostra-se 
disponível para ouvir as minhas 
sugestões 

12,9% 7,1% 51,8% 28,2% 

 
 

Análise 
 
Durante o 1º semestre, foram inquiridos apenas os alunos de 2º e 3º anos, os restantes membros da 

comunidade educativa serão inquiridos durante o 2º semestre. 
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De acordo com o relatório do inquérito de satisfação, aplicado em novembro de 2021, aos alunos de 2º e 

3º anos, todas as questões apresentam um grau de concordância superior a 80,0%. A questão 2 concentra 

um maior grau de discordância.  

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Das metas 

Alterar a meta - Aumentar em 10,0% o grau de satisfação relativamente à comunicação e interação – 

para Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos de participação ≥ 80,0%. 

 

Das ações  
 

Ação 1 Eleição dos órgãos representativos nas várias estruturas   

Avaliação  

. Foram eleitos os delegados e subdelegados de cada turma;  

. Foi constituída a Associação de estudantes; 

. Foram eleitos os representantes dos EE de cada turma;  

. Foram eleitos os representantes dos alunos, dos EE, do PND e do PD para o Conselho Geral. 

Revisão do 
Plano e 

Proposta 
de 

Melhoria 

 

 

Ação 2 Criação de mecanismos de recolha de sugestões para a melhoria da organização 

Avaliação  

. O Conselho Pedagógico reúne mensalmente;  

. As estruturas de coordenação, supervisão e orientação educativa reúnem regularmente e as 
sugestões de melhoria apresentadas são levadas ao Conselho Pedagógico pelos seus 
representantes para discussão e posterior implementação; 
. A direção reúne com todos os pais, EE, alunos, PD e PND que o solicitam a qualquer momento e 
pondera todas as sugestões de melhoria apresentadas; 
 

Revisão do 
Plano e 

Proposta 
de 

Melhoria 

. Incluir na página web da escola fichas de sugestões de melhoria para todos os stakeholders 
internos e externos  
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5.1.1. Impacto das práticas de autoavaliação 
 

Enquadramento 
 

Projeto Educativo 2019/2022 

Eixo de Ação 5. Autoavaliação e melhoria 

Área de Intervenção 5.1. Consistência e impacto das práticas de autoavaliação  

Objetivo 5.1.1. Consolidar a dinâmica de autoavaliação 

Meta – Aumentar o grau de satisfação de toda a comunidade educativa em todos os domínios avaliados 

 

Histórico  
 
Avaliação externa das escolas – IGEC - A última avaliação externa realizada pela Inspeção Geral da 

Educação e Ciência (IGEC) ocorreu no ano letivo 2016/2017. A escola obteve as seguintes avaliações por 

domínio: Resultados - Bom; Prestação do serviço educativo -Bom; Liderança e Gestão – Bom 

EQAVET - O selo de conformidade EQAVET foi atribuído a 12 de junho de 2020, por um período de 3 anos. 

Questionário de satisfação – De acordo com o relatório final de avaliação interna 2020/2021, o 

questionário aplicado anonimamente e online ao pessoal docente e ao pessoal não docente em 

2020/2021 questionava se a direção: Aplica inquéritos de satisfação aos elementos da comunidade 

educativa;  Apresenta os dados estatísticos da autoavaliação da escola para posterior análise e reflexão; 

Disponibiliza regularmente instrumentos de recolha de dados que permitem a construção de 

autoconhecimento da organização;  É sensível à necessidade de constante melhoria dos processos da 

escola; Dá o exemplo tomando iniciativas de inovação e melhoria;  Encoraja os docentes a serem 

inovadores e a melhorarem as suas práticas educativas. 

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que:  

- O nível médio de satisfação do pessoal docente é igual a 3,64 correspondendo ao grau de satisfação de 

91,1%; 

- O nível médio de satisfação do pessoal não docente é igual a 2,97 correspondendo ao grau de satisfação 

de 74,4% 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 
Das ações  
 

Ação 1 
Desenvolvimento de práticas sistemáticas de monitorização e de autoavaliação das 
atividades e medidas implementadas 

Avaliação  
A equipa de autoavaliação/ EQAVET cumpriu todos os procedimentos previstos para o 1º 
semestre 
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Revisão do Plano e 
Proposta de 

Melhoria 
Deve ser elaborado um plano de ação da equipa de autoavaliação/EQAVET 

 

Ação 2 
Consolidação de momentos regulares de reflexão conjunta tendo em vista a análise dos 
resultados e das metas definidas e na apresentação de propostas de ação de melhoria 

Avaliação  Os relatórios de avaliação são analisados e aprovados em conselho pedagógico  

Revisão do Plano e 
Proposta de 

Melhoria 

Os resultados da autoavaliação devem ser refletidos nas reuniões de departamento 
curricular 
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Conclusão 
 

Análise SWOT 
 

A análise do contexto e a identificação das fragilidades e potencialidades da organização é a peça 

fundamental na construção de um plano estratégico de ação ajustado e eficaz. Esta análise resulta das 

informações recolhidas pela equipa de autoavaliação/EQAVET no final do 1º semestre. 

 

Fatores internos à organização 

Pontos fortes 

. A taxa de colocação após a conclusão dos cursos 

No ciclo de formação 2017/2020 – 18 meses após a conclusão da formação – a taxa de colocação após a 

conclusão dos cursos é de 97,7%. Dos 43 diplomados, 20 encontram-se no mercado de trabalho (67,4%) e 

13, em prosseguimento de estudos (30,2%). 

No ciclo de formação 2018/2021 – 4 semanas após a conclusão da formação - a taxa de colocação após a 

conclusão dos cursos é de 100,0%. Todos os diplomados encontram-se ou no mercado de trabalho (76,7% - 

33 alunos) ou em prosseguimento de estudos (23,3% - 10 alunos). 

. A instituição de planos de recuperação das aprendizagens  

Os alunos que não concluíram o seu percurso formativo até 31 de agosto do último ano do ciclo de formação 

podem cumprir um plano de recuperação adaptado ao seu perfil e concluir o curso. Esta medida também 

abrange os alunos que ainda frequentam o curso, com a definição e implementação de estratégias de apoio, 

de acordo com o seu perfil, para a recuperação de módulos em atraso. 

. O reconhecimento da qualidade da formação ministrada na escola 

A percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram um curso 

profissional no ciclo de formação 2017/2018 e que exercem profissões relacionadas e não relacionadas com 

a área de formação é de 97,0%. A média de satisfação dos empregadores por competência é de 3,6 em 4,0 

valores. 

. A comunicação bilateral frequente com os encarregados de educação e a disponibilidade dos diretores 

de turma 

Considerando os contactos presenciais e não presenciais, por iniciativa da escola e/ou por iniciativa própria, 

regista-se uma taxa global de participação de 118,0%. Os cursos profissionais apresentam uma taxa global 

de 87,9% e os CEF 268,2%.  

. A intervenção do SPO 
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Pontos fracos 

. A taxa de desistência 

No ciclo de formação 2018/2021, a taxa de desistência situa-se nos 26,2% (16 alunos). 

. A taxa de absentismo 

Neste 1º semestre, a taxa de absentismo dos cursos profissionais situa-se nos 6,2% e nas turmas CEF, situa-

se nos 3,6%. Relativamente à taxa de faltas injustificadas, apenas uma turma se situa abaixo dos 10,0% e 

duas turmas ultrapassam os 40,0%. 

. As ocorrências disciplinares e o não cumprimento dos deveres estipulados no regulamento interno 

Fatores externos à organização 

Ameaças 

. As restrições e contingências impostas pela situação pandémica 

Vivenciada desde março de 2020, esta situação condicionou e influenciou negativamente a ação da escola. 

. A conjuntura socioeconómica desfavorável 

Oportunidades 

. Os recursos naturais, culturais e regionais para a dinamização didática e a implementação de projetos 

. O ensino profissional como criador de um projeto de vida 

 

Recomendações da equipa de autoavaliação/EQAVET 
 

A equipa de autoavaliação /EQAVET recomenda ao conselho pedagógico: 

1.A reavaliação das medidas de recuperação das aprendizagens, originadas por faltas justificadas e/ou 

injustificadas.  Estas medidas devem incluir uma componente dissuasora do absentismo injustificado e 

integrar o regulamento interno.  

2. A concertação de formas de atuação na prevenção da indisciplina. 

3. Conscientes do facto de que a maioria das atividades é de caráter transversal e transdisciplinar, passível 

de ser incluída em vários âmbitos, tipologias e objetivos, a equipa de autoavaliação/EQAVET considera 

que o Plano Anual de Atividades beneficiaria com as seguintes ações: 

. A explicitação do conceito “projeto”;  

. A definição clara e objetiva dos âmbitos e das tipologias a considerar na organização das atividades;  

. A definição dos objetivos do plano de ação a considerar para a proposta de atividades.  

 

Ações de melhoria 
 

Considerando os resultados obtidos nos vários indicadores, que devem ser ponderados tendo em conta 

as restrições e contingências impostas pela situação pandémica, vivenciada desde março de 2020 e que 

condicionaram e influenciaram negativamente a ação da escola, a equipa de autoavaliação /EQAVET não 
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propõe novas ações de melhoria. Apresenta, essencialmente, ajustes na definição das ações 

implementadas anteriormente e a sua reorganização relativamente aos objetivos e metas para os quais 

concorrem. Assim, são propostas desta equipa: 

1. A criação de plano de ação da equipa de autoavaliação /EQAVET. Tornou-se evidente que muitas das 

ações definidas decorrem da metodologia de trabalho e dos deveres e responsabilidades da equipa, que 

procura desenvolver um processo de autoavaliação eficaz. Para além disso, a equipa nomeada este ano 

letivo é constituída por 3 novos elementos, entre os quais a coordenadora, fator que potenciou as 

dificuldades sentidas na recolha dos dados que constituem o histórico de cada monitorização. É, portanto, 

premente a criação de um documento que apresente, clara e objetivamente, os indicadores de medida e 

as fórmulas de cálculo usados para cada monitorização, assim como a definição e calendarização das 

diferentes ações necessárias à operacionalização eficiente do processo avaliativo.  

2. A responsabilização das lideranças estratégicas e intermédias na implementação das ações e da 

respetiva monitorização e avaliação. O facto de a responsabilidade pela implementação das medidas ser 

atribuída a vários intervenientes em simultâneo é um fator que dificulta, em alguns casos, a execução das 

medidas. O relatório de avaliação de desempenho apresentado por cada coordenador no âmbito das suas 

funções deve ser adaptado à monitorização das metas do plano de ação. 

3. A supressão da equipa GEFE. Ainda que a ideia subjacente à criação deste gabinete fosse considerada 

uma mais valia, na prática e numa perspetiva de rentabilização dos recursos humanos, as competências 

inicialmente atribuídas a este gabinete são realizadas pela equipa de autoavaliação/EQAVET, com a 

participação ativa das lideranças intermédias, e pelos diferentes órgãos proponentes do PAA. 

4. A instituição do cargo de coordenação EDAP.  

5. A dinamização da página web da escola que inclui: 

. A renovação visual da página;  

. A nomeação de um responsável único pela página, que coordena, recolhe e insere os conteúdos, 

semanalmente; 

. A responsabilização das lideranças intermédias na criação e revisão de conteúdos e posterior envio 

semanal ao responsável da página;  

. A dinamização das rubricas: bolsa de emprego; parcerias; sugestões de melhoria; 

6. A criação de um plano de comunicação que inclua a estratégia de divulgação da oferta formativa; 

7. A criação de um plano de ação para a melhoria de espaços e equipamentos; 

8. A integração do Plano de Ação e Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) no Plano de Ação EPADRC; 

9. No âmbito da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, a apresentação de planos de inovação curricular. 
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Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a 
participação dos stakeholders internos e externos na melhoria contínua da oferta de 
ensino e formação profissional 
 

O compromisso com a qualidade promove uma cultura de melhoria contínua da organização, alinhada 

com o quadro de referência EQAVET e com a missão, visão e valores próprios da escola enquadrados no 

projeto educativo. 

O ensino e a formação profissional são de qualidade quando incentivam a criatividade, a inovação, o 

espírito empreendedor; cooperam com os empregadores; contribuem para combater o desemprego ao 

equacionar o desfasamento entre necessidades do mercado de trabalho e as qualificações dos 

diplomados; reforçam a mobilidade setorial, nacional e internacional. 

 Essa eficácia só é possível com a valorização, a participação e o envolvimento ativo dos stakeholders 

internos e externos no processo educativo. 

A EPADRC está comprometida com um sistema educativo de sucesso, qualidade, exigência e 

responsabilidade através das ações inscritas no seu plano que, numa perspetiva de melhoria contínua, 

são ciclicamente planeadas, implementadas, avaliadas e revistas, garantindo a credibilidade do seu 

desempenho e a indo assim ao encontro das expetativas, das reais necessidades e da preferência de todos 

os stakeholders intervenientes neste processo. 

 

 

P’ A equipa de autoavaliação /EQAVET 
A Coordenadora 
Jacqueline Sousa 
 
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico 
EPADRC, 20 de abril de 2022  
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A - 
AEF 

B - Curso 

C - 
Ingressos 

D -Conclusão no tempo previsto 
E - Conclusão após o tempo 

previsto 
F - Conclusão Global G -Desistências H- Não Aprovação  

M F T M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T % M % F % T %  

      

621 

Técnico(a) de 
Produção 

Agropecuária S 
2017-2020 

20 5 25 19 95,0% 5 100,0% 24 96,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 95,0% 5 100,0% 24 96,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

811 

Técnico(a) de 
Cozinha e 

Pastelaria U 
2017-2020 

5 3 8 4 80,0% 2 66,7% 6 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 80,0% 2 66,7% 6 75,0% 1 20,0% 1 33,3% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

811 

Técnico(a) de 
Restaurante-
Bar T 2017-

2020 

8 6 14 6 75,0% 6 100,0% 12 85,7% 1 12,5% 0 0,0% 1 7,1% 7 87,5% 6 100,0% 13 92,9% 1 12,5% 0 0,0% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

Totais 33 14 47 29 87,9% 13 92,9% 42 89,4% 1 3,0% 0 0,0% 1 2,1% 30 90,9% 13 92,9% 43 91,5% 3 9,1% 1 7,1% 4 8,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  
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Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022

A - AEF B - Curso
C - Diplomados

M F T

D - Empregados (tempo
completo)

M % F % T %

E - Empregados (tempo
parcial)

M % F % T %

F - Empregados (contrato sem
termo)

M % F % T %

G - Empregados (contrato a
termo)

M % F % T %

H - Total de empregados (D+E)
ou (F+G)

M % F % T %

Técnico(a) de Produção
Agropecuária S 2017-2020 19 24621 5 7 36,8 40,0 9 37,52 0,0 0,0 0,0 6 31,6 20,0 7 29,21 1 5,3 20,0 2 8,31 7 36,8 40,0 9 37,52

Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria
U 2017-2020 4 6811 2 2 50,0 50,0 3 50,01 0,0 0,0 0,0 1 25,0 0,0 1 16,7 1 25,0 50,0 2 33,31 2 50,0 50,0 3 50,01

Técnico(a) de Restaurante-Bar T
2017-2020 7 13811 6 5 71,4 83,3 10 76,95 0,0 0,0 0,0 3 42,9 50,0 6 46,23 2 28,6 33,3 4 30,82 5 71,4 83,3 10 76,95

Totais 30 4313 14 46,7 61,5 22 51,28 0,0 0,0 0,0 10 33,3 30,8 14 32,64 4 13,3 30,8 8 18,64 14 46,7 61,5 22 51,28
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Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022

A - AEF B - Curso
C - Diplomados

M F T

H - Total de empregados (D+E)
ou (F+G)

M % F % T %

I - À procura de emprego

M % F % T %

J - Trabalhadores por conta
própria

M % F % T %

K - A frequentar estágios
profissionais

M % F % T %

L - Total no mercado de
trabalho (H+I+J+K)

M % F % T %

Técnico(a) de Produção
Agropecuária S 2017-2020 19 24621 5 37,5 3 15,8 40,0 5 20,827,0 2,0 9,036,8 40,0 1 5,3 0,0 1 4,2 0,0 0,0 0,0 11 57,9 80,0 15 62,54

Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria
U 2017-2020 4 6811 2 50,0 1 25,0 0,0 1 16,72,0 1,0 3,050,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 75,0 50,0 4 66,71

Técnico(a) de Restaurante-Bar T
2017-2020 7 13811 6 76,9 0,0 0,0 0,05,0 5,0 10,071,4 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 71,4 83,3 10 76,95

Totais 30 4313 4 13,3 15,4 6 14,0214 46,7 61,5 22 51,28 1 3,3 0,0 1 2,3 0,0 0,0 0,0 19 63,3 76,9 29 67,410
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Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022

A - AEF B - Curso
C - Diplomados

M F T

M - A frequentar formação de
nível pós-secundário

M % F % T %

N - A frequentar o ensino
superior

M % F % T %

O - Total em prosseguimento
de estudos (M+N)

M % F % T %

P - Outras situações

M % F % T %

Q - Situação desconhecida

M % F % T %

Técnico(a) de Produção
Agropecuária S 2017-2020 19 24621 5 0,0 0,0 0,0 7 36,8 20,0 8 33,31 7 36,8 20,0 8 33,31 1 5,3 0,0 1 4,2 0 0,0 0,0 0 0,00

Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria
U 2017-2020 4 6811 2 0,0 0,0 0,0 1 25,0 50,0 2 33,31 1 25,0 50,0 2 33,31 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,00

Técnico(a) de Restaurante-Bar T
2017-2020 7 13811 6 0,0 0,0 0,0 2 28,6 16,7 3 23,11 2 28,6 16,7 3 23,11 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,00

Totais 30 4313 0,0 0,0 0,0 10 33,3 23,1 13 30,23 10 33,3 23,1 13 30,23 1 3,3 0,0 1 2,3 0 0,0 0,0 1 0,00
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Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões
relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022

A - AEF B - Curso
C - Diplomados

M F T

D - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF
Concluído

M % F % T %

E - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o curso/AEF
Concluído

M % F % T %

Técnico(a) de Produção
Agropecuária S 2017-2020 7 9621 2 4 6 66,757,1 2 100,0 3 3 33,342,9 0,0

Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria
U 2017-2020 2 3811 1 1 2 66,750,0 1 100,0 1 1 33,350,0 0,0

Técnico(a) de Restaurante-Bar T
2017-2020 5 10811 5 4 5 50,080,0 1 20,0 1 5 50,020,0 4 80,0

Totais 14 228 9 59,164,3 4 50,0 5 1 40,935,7 4 50,0
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Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões
relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022

A - AEF B - Curso

F - Diplomados empregados por
conta própria

M F T

G - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF
Concluído

M % F % T %

H - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o curso/AEF
Concluído

M % F % T %

Técnico(a) de Produção
Agropecuária S 2017-2020 1 1621 1 0,00,0 1 1 100,0100,0

Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria
U 2017-2020811

Técnico(a) de Restaurante-Bar T
2017-2020811

Totais 1 1 0,00,0 1 1 100,0100,0
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Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões
relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022

A - AEF B - Curso
I - Diplomados a trabalhar (C+F)

M F T

J - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF
Concluído

M % F % T %

K - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o curso/AEF
Concluído

M % F % T %

Técnico(a) de Produção
Agropecuária S 2017-2020 8 10621 2 4 6 60,050,0# 2 100,0 4 4 40,050,0 0,0

Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria
U 2017-2020 2 3811 1 1 2 66,750,0# 1 100,0 1 1 33,350,0 0,0

Técnico(a) de Restaurante-Bar T
2017-2020 5 10811 5 4 5 50,080,0# 1 20,0 1 5 50,020,0 4 80,0

Totais 15 238 9 13 56,560,0 4 50,0 6 10 43,540,0 4 50,0
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022 - Curso: Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria U 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 2 2 100,0 4,0

Planeamento e organização 0 0 2 0 2 100,0 3,0

Responsabilidade e autonomia 0 0 1 1 2 100,0 3,5

Comunicação e relações interpessoais 0 1 1 0 2 50,0 3,0

Trabalho em equipa 0 0 1 1 2 100,0 3,5

Totais 0 1 5 4 10 90,0 3,4
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria U 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF
Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 1 0 1 100,0 3,0

Planeamento e organização 0 0 0 1 1 100,0 4,0

Responsabilidade e autonomia 0 0 0 1 1 100,0 4,0

Comunicação e relações interpessoais 0 0 0 1 1 100,0 4,0

Trabalho em equipa 0 0 0 1 1 100,0 4,0

Totais 0 0 1 4 5 100,0 3,8
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria U 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o
curso/AEF Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 1 2 3 100,0 3,7

Planeamento e organização 0 0 2 1 3 100,0 3,3

Responsabilidade e autonomia 0 0 1 2 3 100,0 3,7

Comunicação e relações interpessoais 0 1 1 1 3 66,7 3,5

Trabalho em equipa 0 0 1 2 3 100,0 3,7

Totais 0 1 6 8 15 93,3 3,6

168



Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria U 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o
curso/AEF Concluído

A - Competências
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022 - Curso: Técnico(a) de Produção Agropecuária S 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 3 3 6 100,0 3,5

Planeamento e organização 0 1 2 3 6 83,3 3,6

Responsabilidade e autonomia 0 0 2 4 6 100,0 3,7

Comunicação e relações interpessoais 0 0 2 4 6 100,0 3,7

Trabalho em equipa 0 0 1 5 6 100,0 3,8

Totais 0 1 10 19 30 96,7 3,7
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Produção Agropecuária S 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF
Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 2 1 3 100,0 3,3

Planeamento e organização 0 0 3 0 3 100,0 3,0

Responsabilidade e autonomia 0 0 1 2 3 100,0 3,7

Comunicação e relações interpessoais 0 0 2 1 3 100,0 3,3

Trabalho em equipa 0 0 0 3 3 100,0 4,0

Totais 0 0 8 7 15 100,0 3,5
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Produção Agropecuária S 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o
curso/AEF Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 5 4 9 100,0 3,4

Planeamento e organização 0 1 5 3 9 88,9 3,4

Responsabilidade e autonomia 0 0 3 6 9 100,0 3,7

Comunicação e relações interpessoais 0 0 4 5 9 100,0 3,6

Trabalho em equipa 0 0 1 8 9 100,0 3,9

Totais 0 1 18 26 45 97,8 3,6
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Produção Agropecuária S 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o
curso/AEF Concluído

A - Competências
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022 - Curso: Técnico(a) de Restaurante-Bar T 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 2 3 5 100,0 3,6

Planeamento e organização 0 0 3 2 5 100,0 3,4

Responsabilidade e autonomia 0 0 2 3 5 100,0 3,6

Comunicação e relações interpessoais 0 0 1 4 5 100,0 3,8

Trabalho em equipa 0 0 2 3 5 100,0 3,6

Totais 0 0 10 15 25 100,0 3,6
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Restaurante-Bar T 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF
Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 1 4 5 100,0 3,8

Planeamento e organização 0 0 1 4 5 100,0 3,8

Responsabilidade e autonomia 0 0 2 3 5 100,0 3,6

Comunicação e relações interpessoais 0 0 0 5 5 100,0 4,0

Trabalho em equipa 0 0 0 5 5 100,0 4,0

Totais 0 0 4 21 25 100,0 3,8
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Restaurante-Bar T 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o
curso/AEF Concluído

A - Competências

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 3 7 10 100,0 3,7

Planeamento e organização 0 0 4 6 10 100,0 3,6

Responsabilidade e autonomia 0 0 4 6 10 100,0 3,6

Comunicação e relações interpessoais 0 0 1 9 10 100,0 3,9

Trabalho em equipa 0 0 2 8 10 100,0 3,8

Totais 0 0 14 36 50 100,0 3,7
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3)

Designação do Operador Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Código SIGO 0378 Concelho Alcobaça

Ciclo de Formação 2017/20 Data de Recolha 16-02-2022  - Curso: Técnico(a) de Restaurante-Bar T 2017-2020

B - Satisfação dos empregadores

1. Insatisfeito 2. Pouco
Satisfeito 3. Satisfeito 4. Muito satisfeito

C - Total de diplomados
empregados avaliados

por competência

D - Taxa de satisfação
dos empregadores por

competência (%)

E - Média de satisfação
dos empregadores por

competência

Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o
curso/AEF Concluído

A - Competências
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Plano Anual de Atividades 2021/2022 
 

 

 

Nº 

1 

Nome 

Comemoração do dia Europeu da alimentação e cozinha saudável (Por duplicação ver atividade 83) 

2 Um dia na Herdade do Esporão 

3 Visita à CARSAG - pomares, hortofrutícolas e conservação 

4 Comemoração " Dia Mundial da Poupança" 

5 Projeto " RoboAgro_EPADRC" 

6 Campanha " Poupar para Partilhar" 

7 Comemoração do "Dia do Pi " 

8 Saída de Campo - Pinhal de Leiria 

9 Visita à empresa "Resposta Fresca" (Pataias) 

10 Visita à Apiagro e Cooperativa de Agricultores, Apicultores e Embaladores de Mel, CRL (Capemel) 

11 Bem-estar animal 

12 Anúncio de Produto Agroalimentar 

13 " Homem/Natureza relação sustentável?" 

14 Sociabilidade à Mesa 

15 Comemoração de "La chandeleur" e "Pancake day" 

16 Glossário técnico ilustrado 

17 Visita de estudo: Convento de Mafra e Teatro "Memorial do Convento" 

18 Visita de estudo ao teatro "os Maias" 

19 Restaurante pedagógico SABORES EPADRC 

20 " Produção de Vinho EPADRC" 

21 Visita ao Setor Florestal do INIAV em Oeiras 

22 Visita aos Viveiros “Plantibaça” (nos Capuchos) e “Fradeplanta” (em Valado de Frades) 

23 Primeiros socorros na agropecuária. 

24 Os desinfetantes e a sua utilização.?? 

25 Importância da água na agropecuária 

26 Sanidade nos pequenos e grandes ruminantes 

27 Inseminação artificial em suínos. 

28 Produção de suínos na região de Alcobaça. 

29 Comemoração do Dia Mundial da Ciência 

30 Projeto " Escola Eletrão" 

31 Consumo energético e análise de gráficos 

32 Feira de Empreendedorismo 

33 Construção de elementos decorativos de Natal 

34 Empregabilidade e profissões 

35 Processo de produção de queijo 

36 Cálculo de débitos de sementeira e rendimento de trabalho 

37 Direitos Humanos: Ser Diferente 

38 Direitos Humanos: Amnistia Internacional- maratona de cartas 

39 Voluntariado- Epadrc Voluntária/ Solidária 

40 Igualdade de Género- Ação de sensibilização 

ANEXO 2 
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Plano Anual de Atividades 2021/2022 
 

 

 

Nº 

41 

Nome 

Interculturalidade- Chegar refugiado e ficar Português 

42 Desenvolvimento Sustentável- Compostagem em meio escolar 

43 Desenvolvimento Sustentável- ação de sensibilização 

44 Educação ambiental- Reciclagem em todas as salas de aula 

45 Educação Ambiental- ação de sensibilização sobre o meio ambiente 

46 Visita de estudo - "Auto da barca do inferno" e percurso de teleférico 

47 Comemoração do "Dia Mundial da Árvore " 

48 visita de estudo Bairrada 

49 Receção aos novos alunos 

50 Ação de Sensibilização sobre Direitos de Autor 

51 Celebração do MIBE 

52 Visita de Estudo Cafés Delta 

53 Projeto- Literacia Digital na BE 

54 Visita de Estudo Azeitão 

55 Projeto- Leituras com Reflexão na BE 

56 Projeto- Encontros com Pessoas Inspiradoras na BE 

57 Concurso de Soletração 

58 Semana da Leitura 

59 Literacia dos Media- Detetar fake news 

60 Literacia dos Media- Conceitos básicos 

61 Ação de Sensibilização- na web nem tudo é de qualidade 

62 ^Projeto "Inês = Pedro? - 2º ano de aplicação 

63 Visita de estudo ao teatro "Farsa de Inês Pereira" e Pavilhão do Conhecimento 

64 Corta Mato Escolar 

65 Projeto FitEscola 

66 Palestra sobre Rotulagem 

67 Publicidade de um produto EPADRC 

68 Visita à feira nacional de agricultura - Santarém 

69 Gastronomic Itinerary in Alcobaça and Nazaré 

70 Celebrar a Floresta 

71 Palestra sobre Rotulagem 

72 Visita de estudo à "Expoflorestal" em Albergaria-a-Velha 

73 Clube Europeu- Palestra Fundos Europeus de Apoio ao Negócio Jovem 

74 Clube Europeu- Palestra sobre cidadania europeia 

75 Clube Europeu- Palestra sobre o espaço europeu 

76 Clube Europeu- ementas temáticas europeias com informação sobre os países 

77 Clube Europeu- Semana da Europa e das Línguas 

78 Clube Europeu- InfoJogo da UE 

79 Clube Europeu- concurso clubes europeus sob o tema Os Oceanos 

80 Os solos e as suas características. 
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Plano Anual de Atividades 2021/2022 
 

 

 

Nº 

81 

Nome 

Visita ao laboratório de Enologia da Cooperativa Agrícola de Alcobaça e à Adega Cooperativa de Alcobaça 

82 Visita de estudo à sede do GIPS-GNR em Alcaria 

83 Dia europeu da alimentação e cozinha saudáveis 

84 Dia mundial da Diabetes 

85 Academia de Líderes Ubuntu - Escola Ubuntu 

86 Dia do Diploma 

87 Dia da Família 

88 Clube Ciência Viva - Candidatura 

89 Educating Innovative and Creative European Citizens-ERASMUS+ 

90 Comemoração do dia Mundial da Luta contra a SIDA. 

91 Comemoração do dia Mundial da Alimentação. 

92 Comemoração do dia Mundial da luta contra o Cancro 

93 Comemoração da semana dos afetos - Violência no namoro 

94 Comemoração do dia Mundial das Doenças Raras 

95 Sessão de Sensibilização sobre temas relativos às temáticas “Reprodução”, “IST” 

96 Sessão de Sensibilização sobre o tema “Métodos Contracetivos” 

97 Sessão sobre primeiros socorros e SBV 

98 Comemoração do Dia Mundial da Atividade Física 

99 Comemoração do Dia Mundial da Saúde 

100 Comemoração do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 

101 Comemoração do Dia Nacional da luta contra a obesidade 

102 Toxicodependência/comportamentos aditivos 

103 Comemoração do Dia Mundial sem tabaco 

104 Ações de Sensibilização para práticas de higienização 

105 Campanha de recolha de tampinhas 
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ANEXO 3

1.

Área de intervenção Nº Objetivos     Indicadores de medida           Histórico                                           Metas 
Periodicidade                                                    da 

monitorização das metas
Ações Responsável

1.1. Resultados académicos 1.1.1.
Aumentar o número de alunos que concluem o 

percurso formativo

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos               

1. Taxa de conclusão                                                               

2. Taxa de não aprovação

Ciclo de formação 2018/2021 até 31 de dezembro 

do último ano do ciclo de formação                                                             

72,1% 

Aumentar em 0,1% a taxa de conclusão dos 

cursos                                                         

1. até 31 de agosto do último ano do ciclo de 

formação;                                                                                      

2. até 31 de dezembro do último ano do ciclo de 

formação                                                                                        

3. até 31 de dezembro do ano seguinte ao último 

ano do ciclo de formação.

Os objetivos 1.2.1./1.2.2./1.3.1./4.1.1./4.2.1. e as 

respetivas ações concorrem para este indicador

Responsáveis pelas ações que concorrem para os 

objetivos 1.2.1./1.2.2./1.3.1./4.1.1./4.2.1. 

1.1. Resultados académicos 1.1.2.

Aumentar o número de diplomados colocados 

após a conclusão dos cursos (Os objetivos 1.1.3. e 

1.1.4. concorrem para este indicador)

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a 

conclusão dos cursos                                                                             

1. Taxa de colocação após a conclusão dos cursos

 Ciclo de formação 2017/2020 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação    97,7%                                                                 

Ciclo de formação 2018/2021 -4 semanas após a 

conclusão do ciclo de formação  100,0%          

Aumentar em 0,1% a taxa de colocação após a 

conclusão dos cursos                                                              

(>=98,5% para o ciclo formativo 2018/2021 - 18 

meses após a conclusão dos cursos)

1. 4 semanas após a conclusão do ciclo de 

formação;                                                                                    

2. 18 meses após a conclusão do ciclo de 

formação.

Os objetivos 1.1.3 e 1.1.4. e as respetivas ações 

concorrem para este indicador

Responsáveis pelas ações que concorrem para os 

objetivos 1.1.3. e 1.1.4.

1.1. Resultados académicos 1.1.3.
Aumentar o número de alunos em 

prosseguimento de estudos

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a 

conclusão dos cursos                                                  

1. Taxa de diplomados a frequentar formação de 

nível pós-secundário                                         2. Taxa 

de diplomados a frequentar o ensino superior                                                                       

3. Taxa de diplomados em prosseguimento de 

estudos

  Ciclo de formação 2017/2020 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação    30,2%                                                                 

Ciclo de formação 2018/2021 -4 semanas após a 

conclusão do ciclo de formação  23,3%                                                                        

Aumentar em 0,5% a taxa de diplomados que 

prosseguem estudos

1. 4 semanas após a conclusão do ciclo de 

formação;                                                                    2. 

18 meses após a conclusão do ciclo de formação.

1. Promoção de sessões de sensibilização com ex-

alunos das diferentes áreas de formação, em 

prosseguimento de estudos;                                                                                                       

2. Reforço das ligações com instituições de ensino 

superior através de visitas de estudo e/ou sessões 

de apresentação e divulgação da oferta 

formativa;                                                         3. 

Dinamização de sessões de esclarecimento sobre 

o acesso ao ensino superior e apoio na 

formalização das

candidaturas

Coordenador EDAP

1.3. Resultados académicos 1.1.4.
Aumentar o número diplomados colocados no 

mercado de trabalho.

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a 

conclusão dos cursos                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.Taxa de diplomados empregados por conta de 

outrem

2.Taxa de diplomados a trabalhar por conta 

própria

3.Taxa de diplomados a frequentar estágios 

profissionais remunerados

4.Taxa de diplomados à procura de emprego

5.Taxa de diplomados colocados no mercado de 

trabalho

 Ciclo de formação 2017/2020 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação    67,4%                                                                 

Ciclo de formação 2018/2021 -4 semanas após a 

conclusão do ciclo de formação  76,7%          

Aumentar em 0,5% a taxa de diplomados 

colocados no mercado de trabalho

1. 4 semanas após a conclusão do ciclo de 

formação;                                                                                   

2. 18 meses após a conclusão do ciclo de 

formação.

1. Promoção de sessões de esclarecimento com 

empresários, ex-alunos e especialistas das 

diferentes áreas de formação lecionadas na 

escola                                                                                      

2. Organização de visitas de estudo às empresas 

das diferentes áreas de formação lecionadas 

escola                                                                                     

3. Dinamização de sessões de apoio para a 

entrada no mercado de trabalho

Coordenador EDAP                                 

PLANO DE AÇÃO EPADRC - Março 2022

Eixo de ação 1 - SUCESSO EDUCATIVO
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1.2.
Prevenção do abandono e do 

absentismo
1.2.1. Reduzir o abandono escolar

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos                                                                             

1. Taxa de desistência

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                               

Ciclo de formação 2018/2021 - 26,2%                      

1º semestre 2021/2022 - 2,1%

Reduzir em 1% a taxa de desistência Semestral
1.Identificação de elementos de riscos e definição 

de estratégias de prevenção
Diretor de turma

1.2.
Prevenção do abandono e do 

absentismo
1.2.2. Reduzir o absentismo

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos                                                                             

1. Taxa de absentismo

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                           

Cursos profissionais - 6,2%                                   CEF - 

3,6%                                              

Reduzir em 1% a taxa de absentismo Semestral

1. Levantamento das faltas injustificadas, 

comunicação ao encarregado de educação e 

definição conjunta de estratégias conducentes à 

resolução do problema.

Diretor de turma

1.3. Apoio à aprendizagem 1.3.1. Diminuir o número de módulos em atraso
Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos                                                                        

1. Taxa de recuperação de módulos em atraso

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                               

26,9%

Aumentar em 5% a taxa de recuperação de 

módulos em atraso
Semestral

1. Definição e implementação de estratégias de 

apoio, de acordo com o perfil do aluno, para a 

recuperação de módulos em atrasos.                                     

2. Instituição de um plano de recuperação para os 

alunos que não concluíram o seu percurso 

formativo até 31 de agosto do último ano do ciclo 

de formação

Coordenador CAA

1.3. Apoio à aprendizagem 1.3.2.
Promover a equidade e a inclusão de todos os 

alunos

Taxa de sucesso dos alunos ao

abrigo do DL nº 54/2018 com RTP

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                              

74,5%

Aumentar em 1% a taxa de sucesso dos alunos 

com RTP
Semestral

1. Implementação de medidas universais, 

seletivas e adicionais
Coordenador EMAEI

1.3. Apoio à aprendizagem 1.3.3. Promover uma cultura de esforço e empenho Média anual das classificações

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                           

Cursos profissionais - 14 valores                                         

CEF - 3,59 valores

Aumentar a média anual das classificações Semestral

1.Análise dos resultados, definição e 

implementação de estratégias de melhoria                                                           

2.Definição e implementação de atividades a 

incluir no PAA, para o reconhecimento do bom 

desempenho escolar

1. Coordenador de departamento curricular                                                            

2. Direção

1.4. Resultados sociais 1.4.1.

Formar os alunos para uma cidadania responsável 

e participativa no sentido de consolidar princípios 

e valores

Taxa de implementação da Estratégia da 

Educação para a Cidadania

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                             

20,2%

Taxa de implementação da Estratégia da 

Educação para a Cidadania ≥ a 10,0%
Semestral

1. Implementação de atividades para a educação 

para a cidadania
Coordenador EEC
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1.4. Resultados sociais 1.4.2.
Dotar os jovens de uma postura crítica e reflexiva 

face à sua saúde

Taxa de implementação do Plano de Educação 

para a Saúde e Educação Sexual 

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                                

18,3%

Taxa de implementação do Plano de Educação 

para a Saúde e Educação Sexual ≥ a 10,0%
Semestral

1. Implementação de atividades para a educação 

para a saúde e educação sexual
Coordenador PESES

1.4. Resultados sociais 1.4.3. Diminuir os comportamentos de indisciplina Taxa de participações disciplinares S/D
Reduzir em 2 % a taxa de participações 

disciplinares
Semestral

1. Concertação de formas de atuação na 

prevenção da indisciplina
Diretor de turma

2.

Área de intervenção Objetivos     Indicadores de medida           Histórico                                           Metas
Periodicidade                                                    da 

monitorização das metas
Ações Responsável

2.1. Inovação Pedagógica 2.1.1.

Promover a interdisciplinaridade e o 

enriquecimento curricular pela articulação de 

projetos e atividades

Taxa de implementação dos Domínios de 

Autonomia Curricular

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                         

27,3%
Taxa de consecução ≥80% Semestral 1. Articulação de projetos e atividades Conselho de turma

2.1. Inovação Pedagógica 2.1.2.
Promover a aquisição e o desenvolvimento das 

competências previstas no Perfil do Aluno
Taxa de consecução do Plano Anual de Atividades

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                         

38,0%
Taxa de consecução ≥80% Semestral

2.2.
Adequação da formação 

profissional
2.2.1.

Intensificar a relação da escola com as entidades 

empregadoras das áreas de formação dos 

diplomados.

Indicador 6 – Utilização das competências 

adquiridas no local de trabalho

6 a) Percentagem de alunos que completaram o 

curso e que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/área de 

educação e formação que concluíram.                                                                                         

1.	Taxa de diplomados que exercem profissões 

relacionadas com o curso/AEF

2.	Taxa de diplomados que exercem profissões não 

relacionadas com o curso/AEF

Ciclo de formação 2017/2020 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação  56,5%

Aumentar em 0,1% a taxa de diplomados a 

exercer profissões relacionadas com o curso/ área 

de educação e formação, 18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação                                                  

(>=65,3% para o ciclo formativo 2018/2021)

1. 4 semanas após a conclusão do ciclo de 

formação                                                                                        

2. 18 meses após a conclusão do ciclo de 

formação.

1. Dinamização da bolsa de emprego EPADRC                                                                       

As ações 1.1.4. e 4.1.2. concorrem também para 

este objetivo

Coordenador EDAP

Eixo de ação 2 - QUALIDADE DO PROCESSO EDUCATIVO
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2.2.
Adequação da formação 

profissional
2.2.2. Adequar o perfil do aluno ao mercado de trabalho

Indicador 6 – Utilização das competências 

adquiridas no local de trabalho

6 b) 3 Percentagem de empregadores que estão 

satisfeitos com os formandos que concluíram um 

curso de educação e formação profissional                                                                                 

1. Taxa de satisfação dos empregadores                                      

2. Média de satisfação por competência

Ciclo de formação 2017/2020 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação                               

Taxa de satisfação  97,0%                                 Média 

de satisfação  3,6

1. Aumentar em 0,25% a taxa de satisfação dos 

empregadores , 18 meses após a conclusão do 

ciclo de formação.                                                                    

2. Obter a classificação mínima de 3,5 na média 

de satisfação por competência, 18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação

1. Após o período FCT                                                     

2. 4 semanas após a conclusão do ciclo de 

formação                                                               3. 18 

meses após a conclusão do ciclo de formação.

1. Análise do perfil técnico dos alunos e das 

entidades de FCT                                                                                       

2. Atualização do perfil de competências técnicas 

face às exigências do mercado de trabalho                                     

1. Diretores de curso                             

2.Coordenadores dos departamentos das áreas 

de formação tecnológica

2.3. Gestão pedagógica 2.3.1.

Oferecer um ensino de qualidade, inovador, 

inclusivo, adequado às necessidades e 

expectativas da comunidade e adaptado à 

realidade regional

Taxa de satisfação relativamente ao impacto das 

práticas inovadoras no serviço educativo

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                  

PD - 81,0%                                                             PND - 

68,5%

Taxa de satisfação relativamente ao ensino ≥ 

80,0%.
Semestral

2.3. Gestão pedagógica 2.3.2.

Incrementar a responsabilização das lideranças 

estratégicas e intermédias na melhoria do serviço 

educativo prestado

Grau de satisfação relativo ao impacto das 

práticas inovadoras no serviço educativo

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                  

PD - 86,9%                                                                        

PND - 70,1%

Taxa de satisfação relativamente às lideranças ≥ 

80,0%.
Anual

2.3. Gestão pedagógica 2.3.3.

Promover o trabalho colaborativo como forma de 

potenciar a partilha de saberes, a troca de 

experiências e a reflexão sobre as práticas 

pedagógicas

Número de reuniões para trabalho colaborativo S/D
Aumentar o registo /evidências dos momentos de 

partilha/trabalho colaborativo
Semestral

3.

Área de intervenção Nº Objetivos     Indicadores de medida           Histórico                                           Metas 
Periodicidade                                                    da 

monitorização das metas
Ações Responsável

3.1. Capacitação dos recursos humanos 3.1.1.
Promover a formação contínua do pessoal 

docente e não docente

Taxa de PD e PND que frequenta ações de 

formação creditadas e não creditadas

PD - 64,1% / PND - 100%                                             

(Relatório final de Avaliação interna - 18/19)

Taxa de PD e PND que frequenta ações de 

formação≥ 70,0%

1º momento: por ano civil (1º semestre)                      

2º momento: por ano letivo (2º semestre)

1.Elaboração, implementação e atualização do 

plano de formação                                                  

2.Divulgação das ações de formação 

3.Monitorização da implementação do plano de 

formação

Representante da EPADRC na secção de formação 

e monitorização do CFAECAN

Eixo de ação 3 - GESTÃO E LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO
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3.2.
Gestão de recursos humanos, 

espaços e equipamentos
3.2.1.

Gerir os recursos existentes

procurando soluções equilibradas e

de qualidade

Taxa de satisfação relativamente aos espaços e 

equipamentos

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                  

PD - 81,0%                                                             PND - 

77,1%

Taxa de satisfação relativamente aos espaços e 

equipamentos                                       ≥ 80,0%
Anual

1.Elaboração e implementação de um plano de 

ação para a melhoria de espaços e equipamentos                                                
Direção

3.2.
Gestão de recursos humanos, 

espaços e equipamentos
3.2.2.

Otimizar procedimentos

administrativos e organizacionais

Taxa de satisfação relativamente aos 

procedimentos administrativos e organizacionais

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                  

PD - 88,8%

Taxa de satisfação relativamente aos 

procedimentos administrativos e organizacionais 

≥ 80,0%

Anual

1. Apoio aos docentes                                                                            

2. Otimização dos sistemas de informação e 

registo                                                                                                              

3. Uniformização de procedimentos e 

documentos oficiais

Direção

3.2.
Gestão de recursos humanos, 

espaços e equipamentos
3.2.3.

Definir, dentro dos limites legais, critérios para a 

constituição de grupos e turmas, a elaboração de 

horários e a distribuição de serviço

Taxa de satisfação relativamente à gestão dos 

recursos humanos

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                  

PD - 89,0%                                                                     

PND - 71,8%

Taxa de satisfação relativamente à gestão dos 

recursos humanos ≥ 80,0%
Anual

1. Definição, dentro dos limites legais, de critérios de 

constituição de grupos e turmas e elaboração de horários, de 

critérios de distribuição de serviço do PD que atendam às 

competências dos recursos humanos existentes e permitam 

soluções equilibradas e de qualidade; de critérios de 

distribuição de serviço do PND atendendo às suas aptidões e 

competências e às características das funções a desempenhar

Direção

3.3. Clima organizacional 3.3.1.
Promover a mobilização e o grau de satisfação da 

comunidade

Taxa de satisfação relativamente ao clima 

organizacional

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                  

PD - 91,8%                                                             PND - 

68,8%

Taxa de satisfação relativamente ao clima 

organizacional ≥ 80,0%
Anual

1.Dinamização de atividades mobilizadoras do 

espírito de equipa e promotoras de bem-estar
Direção

4. 

Área de intervenção Nº Objetivos     Indicadores de medida           Histórico                                           Metas
Periodicidade                                                    da 

monitorização das metas
Ações Responsável

4.1. Projetos e parcerias 4.1.1. Dinamizar projetos na escola
Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos  

1.Taxa de implementação de projetos

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                            

9 projetos implementados  

implementação de projetos ≥ 5 projetos por ano 

letivo
Semestral

1. Criação de oportunidades para os alunos 

participarem em projetos de aprendizagem 

relevantes para a formação cívica, profissional e 

académica

Coordenador EDAP                                 

(Coordenador Departamento Curricular)
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4.1. Projetos e parcerias 4.1.2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Estabelecer e reforçar parcerias e protocolos com 

instituições e empresas de diferentes setores e 

áreas de formação 

Indicador 6 – Utilização das competências 

adquiridas no local de trabalho

6 a) Percentagem de alunos que completaram o 

curso e que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/área de 

educação e formação que concluíram.                                                                         

Indicador                                                                             

5 a) – Taxa de colocação após a conclusão dos 

cursos                                                                                          

1.  Taxa de protocolos e parcerias estabelecidos

(Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                            

Aumento percentual de 5,5%                     

Aumentar em 1,0% o número de stakeholders em 

cada ano letivo
Semestral

1. Instituição de novas parcerias e protocolos com 

instituições e empresas de diferentes setores e 

áreas de formação     

Direção

4.2.

Participação e envolvimento de 

pais, encarregados de educação e  

famílias

4.2.1.

Envolver pais, encarregados de educação e 

famílias na vida escolar dos seus

educandos

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos                                                                      

1.Taxa de participação de pais, encarregados de 

educação e famílias

 (Relatório de avaliação 1º semestre 2021/2022)                                                                 

Taxa global  118,0%.

Contactos com EE ≥ à média de 5 contactos por 

aluno em cada semestre
Semestral

1. Incentivo à comunicação bilateral frequente 

com os pais, os encarregados de educação e as 

famílias                                                                                                              

2. Promoção de eventos direcionados aos pais, EE 

e famílias

1. Diretor de turma                                                          

2. Coordenador EDAP

4.3.
Mecanismos de comunicação e

participação
4.3.1.

Diversificar e potenciar os circuitos de 

comunicação e interação internos e externos

Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos 

de comunicação

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                                                                                                                              

PD - 89,1%                                                             PND - 

74,0%

Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos 

de comunicação ≥ 80,0%.
Anual

1. Dinamização da Página WEB e das redes sociais 

enquanto instrumentos de promoção e 

divulgação da ação da escola                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Elaboração e implementação de um plano de 

comunicação

1. Coordenador EDAP                                                              

2. Direção

4.3.
Mecanismos de comunicação e

participação
4.3.2.

Fomentar a participação de todos os elementos 

da comunidade educativa (Stakeholders internos 

e externos)

Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos 

de participação

Relatório final de avaliação interna 2020/2021                                                                  

PD - 89,1%                                                                           

PND - 75,7%

Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos 

de participação ≥ 80,0%.
Anual

1. Eleição dos órgãos representativos nas várias 

estruturas                                                                               

2. Criação de mecanismos de recolha de 

sugestões para a melhoria da organização

Direção

5.

Área de intervenção Nº Objetivos     Indicadores de medida           Histórico                                           Metas 
Periodicidade                                                    da 

monitorização das metas
Ações Responsável

5.1.
Consistência e impacto das práticas 

de autoavaliação
5.1.1. Consolidar a dinâmica de autoavaliação

1. Consecução do plano de ação EPADRC                          

2. Relatório de Avaliação externa das escolas - 

IGEC                                                                                                                        

3. Relatório de verificação de conformidade 

EQAVET

1. S/D                                                                                                                  

2. Avaliação externa das escolas – IGEC 

2016/2017 Avaliação por domínio: Resultados - 

Bom  Prestação do serviço educativo -Bom 

Liderança e gestão - Bom                                                                                                 

3. Atribuição do selo de conformidade EQAVET

1. Aumentar o grau de satisfação de toda a 

comunidade educativa em todos os

domínios avaliados                                                                                  

2. Obtenção de classificação igual ou superior a 

Bom em todos os domínios da avaliação externa 

das escolas- IGEC                                                                                      

3. Manutenção do selo de garantia do sistema de 

melhoria da

qualidade EQAVET

Semestral

1.Desenvolvimento de práticas sistemáticas de 

monitorização e de autoavaliação das atividades e 

medidas implementadas                                                            

2. Consolidação de momentos regulares de 

reflexão conjunta tendo em vista a análise dos 

resultados e das metas definidas e na 

apresentação de propostas de ação de melhoria

1. Coordenador equipa autoavaliação/EQAVET                                              

2. Coordenadores e diretores das diferentes 

estruturas

Eixo de ação 5 – AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA

186


