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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 carácter 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 2º semestre, que inclui a avaliação, revisão e melhoria do 

plano de ação. 
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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 EPADRC; 

- 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 neste ano letivo 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;  

- A eventual proposta de novas ações de melhoria para a consecução dos objetivos e das metas. 

  

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, 
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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.Numa lógica de integração e de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do 

processo de autoavaliação, fundiram-se os planos de ação EQAVET e Projeto Educativo e instituiu-se o 

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. 

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 2º semestre;  

4. nos dados disponibilizados pelas diferentes estruturas da escola, nomeadamente relatórios críticos;  

5. nos documentos internos da escola. 

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

ordinariamente todas as quartas-feiras, em dois tempos de 60 minutos e extraordinariamente, sempre 

que necessário. 
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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 2º 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 4 3  1   2 3   1 1 1  

620 - Educação Física 1  1     1       

910 - Ensino Especial 1 1      1       

Total departamento 16 14 1 1 0 0 3 15 0 0 2 1 1 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 1       1     1  0         

Total departamento 9 5 0 3 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 

Departamento da área de formação 

agropecuária e florestal (AF) 

560 - Ciências agropecuárias 2 2          2          1   

Sem GR 7       7    7            

Total departamento 9 2 0 0 7 0 0 9 0 0 0 0 1 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 40 21 1 4 14 0 3 38 0 0 3 1 2 0 
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Análise 
 

A escola conta com a colaboração de 40 docentes - 22 do quadro de escola e 17 contratados.  

Dos 22 professores do quadro, apenas 1 não pertence ao quadro da EPADRC. 3 docentes encontram-se 

de baixa médica prolongada. 2 docentes de quadro que se encontram de baixa médica foram substituídos 

por contratados. 1 docente cumpre outras funções, por indicação de médico de medicina do trabalho, 

sem atribuição de componente letiva. 

Dos 17 professores contratados, 4 são professores de carreira e 14 são técnicos especializados.  

Salienta-se que no relatório de 1º semestre, os técnicos especializados contratados para o exercício de 

outras funções foram considerados PD. Uma vez que são técnicos superiores, devem ser considerados 

PND.  

 

2. Pessoal Não Docente 
 

Pessoal não docente  

 Total 
Vínculo 

Quadro 35h Contrato 

Assistentes técnicos 6 6   

Assistentes operacionais 16 16   

Técnicos superiores 3  3 

Total PND 25 22 3 

 

 

 

Análise 
 

Relativamente ao 1º semestre, verifica-se um aumento no quadro de PND: a escola conta agora com 16 

assistentes operacionais e 6 assistentes técnicos.  

Um assistente técnico exerce funções de assistente operacional ao abrigo do Decreto-lei 121/2008 de 11 

de julho; 2 assistentes estão afetos à quinta; 1 assistente operacional afeto à quinta aposentou-se; 1 

assistente operacional passou à categoria de assistente técnico. Foram admitidos nos quadros 3 

assistentes operacionais. 

Os 3 técnicos superiores são 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.  
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B.1. População escolar - Alunos 
 
 

1.Turmas em funcionamento  
 
 

    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 
1ºS 

N.º   AL 
2ºS 

CP 
Técnico/a de 
restaurante/bar 

1,5 33 1,5 32 1 19 19 

CP 
Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

2 31 1,5 24 1,5 27 26 

CP 
Técnico/a de 
produção 
agropecuária 

4 84 4,5 89 4 87 85 

CP 
Técnico/a de recursos 
florestais e 
ambientais 

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

  
Total cursos 
profissionais 

8 156 8 150 7 138 135 

CEF 
Empregado/ de 
restaurante/bar - 
Tipo 3 

1 20 1 10 0,5 8 8 

CEF 

Operador/a de 
eletrónica e 
computadores - Tipo 
3 

0 0 0 0 0,5 9 9 

  
Total CEF 1 20 1 10 1 17 17 

  
Total escola 9 176 9 160 8 155 152 
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Análise 
 
No final do 2º semestre, a escola tem um total 152 alunos, distribuídos por 12 turmas (135 alunos e 10 

turmas dos cursos profissionais, 3 em agregação e 17 alunos e 2 turmas do CEF, agregadas). 

2. Alunos por turma e género 
 

Número de alunos por turma e género 

Setembro - (dados recolhidos a 27 
setembro) 

Janeiro - Final do 1º Semestre 
Julho - Final do 2º 

Semestre 

Turmas 
Total 

alunos 
Mascul

ino 
Femini

no 
Total 

alunos 
Mascul

ino 
Femini

no 

Média 
de 

idades 

Total 
alunos 

Mascul
ino 

Femini
no 

1ºTPA - 
21/24 

26 26 0 25 25 0 15,7 24 24 0 

1ºTRB - 
21/24 

12 7 5 11 6 5 16,4 11 6 5 

1ºTCP - 
21/24 

9 4 5 10 5 5 16,3 9 4 5 

2ºA TPA - 
20/23 

22 21 1 21 20 1 16,6 21 20 1 

2ºB TPA - 
20/23 

12 12 0 12 12 0 17,4 12 12 0 

2ºTRB - 
20/23 

8 1 7 8 1 7 17,5 8 1 7 

3ºA RFA - 
19/22 

5 5 0 5 5 0 17,0 5 5 0 

3ºX TPA - 
19/22 

11 9 2 11 9 2 17,7 11 9 2 

3ºV TPA - 
19/22 

19 17 2 18 16 2 18,3 17 15 2 

3ºX TCP - 
19/22 

18 8 10 17 7 10 18,3 17 7 10 

Total 
Profission

al 
142 110 32 138 106 32 17,1 135 103 32 

EB3 - 
21/22 

8 3 5 8 3 5 15,8 8 3 5 

OEC3 - 
21/22 

9 9 0 9 9 0 15,5 9 9 0 

Total CEF 17 12 5 17 12 5 15,6 17 12 5 

Total 
escola 

159 122 37 155 118 37 16,4 152 115 37 
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Alterações ocorridas durante o 2º 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           

1ºTCP - 21/24 1 1         

2ºA TPA - 20/23           

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                 

Total 
Profissional 

3 3             

EB3 - 21/22                   

OEC3 - 21/22                   

Total CEF 0 0                

Total escola 3 3             

 
 

Análise 
 
No final do 2º semestre, 152 alunos frequentam a escola - 135 nos cursos profissionais e 17 nos CEF. 

Há 115 alunos do sexo masculino (103 nos cursos profissionais e 12 nos CEF) e apenas 37 alunas (32 nos 

cursos profissionais e 5 nos CEF).  

Durante o 2º semestre, verificaram-se 3 anulações de matrícula, todas de alunos do sexo masculino. As 

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

Salienta-se que 2 anulações de matrícula são de alunos MENA (Menores Estrangeiros Não 

Acompanhados), 1 do 1º ano do curso de técnico/a de agropecuária e 1 no curso técnico/a de 

cozinha/pastelaria. 
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1.1.1. Conclusão dos cursos 
Indicador 4 a) – Taxa de conclusão dos cursos 
 

Enquadramento 
 

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. 

 

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) 

 

Meta -Taxa de conclusão dos cursos =70,2% para o ciclo de formação 2019/2022 
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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% 71,2%    

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

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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Dados em análise 
 
 

Ciclo de formação 2019/2022 

 Ingresso Alunos transferidos 

Alunos para cálculo da 

conclusão 

(Ingresso-transferidos) 

Taxa de alunos certificados até 31/08 do último ano do ciclo de 

formação 

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

Técnico /a de produção 

agropecuária V 
20 3 23 1 0 1 19 3 22 14 73,7 2 66,7 16 72,7 

Técnico /a de produção 

agropecuária X 
15 2 17 1 0 1 14 2 16 8 57,1 2 100,0 10 62,5 

Técnico/a de 

cozinha/pastelaria 
10 12 22 0 1 1 10 11 21 6 60,0 10 90,9 16 76,2 

Técnico/ de recursos 

florestais e ambientais 
9 0 9 2 0 2 7 0 7 5 71,4 0 0 5 71,4 

Totais 54 17 71 4 1 5 50 16 66 33 66,0 14 87,5 47 71,2 
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Análise 
 
Ciclo de formação 2019/2022 – até 31 de agosto do último ano do ciclo de formação 

Curso técnico/a de cozinha/pastelaria: Num total de 22 alunos, 2 alunos não concluíram o percurso de 

formação com sucesso, 1 aluna solicitou transferência logo no primeiro ano do ciclo de formação e 3 

alunos anularam a   matrícula. A taxa de conclusão situa-se nos 76,2%. 

Curso técnico/a de produção agropecuária: De um total de 38 alunos, 2 alunos não concluíram o percurso 

de formação com sucesso, 1 deles por comprovada baixa médica. 3 alunos foram excluídos por faltas, 2 

foram transferidos de escola e 7 alunos anularam a matrícula. A taxa de conclusão situa-se nos 68,4%. 

Curso técnico/a de recursos florestais e ambientais: De um total de 9 alunos, 5 concluíram, 2 alunos 

anularam a matrícula e 2 foram transferidos. A taxa de conclusão foi de 71,4%. 

 

No período homólogo, a taxa global do ciclo de formação 2018/2021 foi de 70,5% e no ciclo de formação 

agora em análise foi de 71,2%. A meta foi superada. 
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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.) 
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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 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 

Ponderadas as metas no final do 2º semestre e considerando que tanto a meta 1.1.3. como a meta 

1.1.4. concorrem para a meta 1.1.2. e que alcançar a meta 1.1.3. prejudica o alcance da meta 1.1.4. e 

vice-versa, sugere-se a sua eliminação e a manutenção, unicamente da meta 1.1.2. 

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. 
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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 1.1.3. 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 
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Implementação Visitar estabelecimentos de ensino superior 

Responsável 
pela 

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

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  



 
  
 

 

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

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

1º semestre 

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  
 

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 

 

Meta - Reduzir em 1% a taxa de desistência de cada ciclo de formação. 
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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 
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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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Dados em análise 
 

Taxa de desistência por ciclo de formação 

Ciclo de 
formação 

Cursos 

Alunos inscritos no 
ciclo formativo 

Alunos transferidos Anulação de matrícula Exclusão por faltas Taxa de desistência global 
Taxa de desistência 

global por ciclo formativo 

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

s 

Total 
AM/A

F 
% 

2019/2022 

Técnico /a de produção 
agropecuária V 

20 3 23 1 0 1 4 1 5 0 0 0 4 21,1 1 33,3 5 22,7 

66 15 22,7 

Técnico /a de produção 
agropecuária X 

15 2 17 1 0 1 2 0 2 3 0 3 5 35,7 0  5 31,3 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

10 12 22 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 20,0 1 9,1 3 14,3 

Técnico/ de recursos 
florestais e ambientais 

9 0 9 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 28,6 0  2 28,6 
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Taxa de desistência - Ano letivo 2021/2022 -2º Semestre 

Ciclo de 
formação 

Cursos 

Alunos a considerar 
no 2º semestre 

Transferências 
Anulação de 

matrícula 
Exclusão por 

faltas 
Alunos inscritos no 
final do 2º semestre 

Taxa de desistência do período em análise 

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 

16 2 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15 2 17 1 6,25 0 0 1 5,56 

Técnico /a de produção 
agropecuária X 

9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 0 0 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17 0 0 0 0 0 0 

Técnico/ de recursos florestais 
e ambientais 

5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0  0 0 

2020/2023 

Técnico /a de produção 
agropecuária A 

20 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 21 0 0 0 0 0 0 

Técnico /a de produção 
agropecuária B 

12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0  0 0 

Técnico/ de restaurante/bar 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 

2021/2024 

Técnico /a de produção 
agropecuária 

25 0 25 0 0 0 1 0 1 0 0 0 24 0 24 1 4 0  1 4 

Técnico/a de 
cozinha/pastelaria 

5 5 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 5 9 1 20 0 0 1 10 

Técnico/ de restaurante/bar 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 0 0 0 0 0 0 

 Total CP 106 32 138 0 0 0 3 0 3 0 0 0 103 32 135 3 2,83 0 0 3 2,17 
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2021/2022 

Empregado/a restaurante/bar 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 

Operador/a de computadores e 
eletrónica 

9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0  0 0 

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

Total escola 118 37 155 0 0 0 3 0 3 0 0 0 115 37 152 3 2,83 0 0,00 3 1,94 

 

Taxa de desistência - Ano letivo 2021/2022 - Global 

Ciclo de 
formação 

Cursos 

Alunos a considerar no início do ano Transferências Taxa de desistência global 

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

2019/2022 

Técnico /a de produção agropecuária V 17 2 19 0 0 0 2 11,8 0  2 10,5 

Técnico /a de produção agropecuária X 9 2 11 0 0 0 0  0  0  

Técnico/a de cozinha/pastelaria 8 10 18 0 0 0 1 12,5 0  1 5,6 

Técnico/ de recursos florestais e 
ambientais 

5 0 5 0 0 0 0  0  0  

2020/2023 

Técnico /a de produção agropecuária A 21 1 22 0 0 0 1 4,8 0  1 4,5 

Técnico /a de produção agropecuária B 12 0 12 0 0 0 0  0  0  

Técnico/ de restaurante/bar 1 7 8 0 0 0 0  0  0  

2021/2024 

Técnico /a de produção agropecuária 26 0 26 1 0 1 1 4,0 0  1 4,0 

Técnico/a de cozinha/pastelaria 4 5 9 0 0 0 1 25,0 0  1 11,1 

Técnico/ de restaurante/bar 7 5 12 0 0 0 0  0  0  

 Total CP 110 32 142 1 0 1 6 5,5 0  6 4,3 
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2º semestre 

2021/2022 

Empregado/a restaurante/bar 3 5 8 0 0 0 0  0  0  

Operador/a de computadores e 
eletrónica 

9 0 9 0 0 0 0  0  0  

 Total CEF 12 5 17 0 0 0 0  0  0  

Total escola 122 37 159 1 0 1 6 5,0 0  6 3,8 
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Análise    
 

Ciclo de formação  

. No ciclo de formação 2018/2021, a taxa de desistência situa-se nos 26,2% (16 alunos). No ciclo de 

formação 2019/2022 a taxa de desistência situa-se nos 22,7%, significando um decréscimo relativamente 

ao ciclo de formação anterior. A meta foi superada. 

 

2º semestre 

. Durante o 2º semestre, registaram-se 3 anulações de matrícula. 1 de 1 aluno que frequentava o 3º ano 

do ciclo de formação e 2 de alunos que frequentavam o 1º ano do ciclo de formação (alunos MENA). O 

aluno da turma V do 3º ano do curso de técnico/a de agropecuária anulou a matrícula a 14 de fevereiro 

de 2022. O aluno do 1º ano de curso técnico/a de agropecuária anulou a matrícula a 9 de maio de 2022 e 

o aluno do 1º ano do curso técnico/a de cozinha/pastelaria a 24 de fevereiro de 2022. 

De acordo com as informações registadas em ata de conselho de turma de avaliação de 2º semestre, 

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

a psicóloga e os pais / tutores. 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. 

 

Ano letivo 2021/2022 

. A maior taxa de desistência registou-se no 1º ano do curso de técnico/a de cozinha pastelaria e no 3º 

ano de técnico/a de produção agropecuária. Ressalva-se a elevada taxa de desistência dos 3º anos. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 

Ação 1 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 pela 
implementação 

Diretor de Turma 

Intervenientes 
Equipa EQAVET; Conselho de turma; PND; Alunos; Pais e EE; SPO; EMAEI; CPCJ; outros 
organismos externos; 

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

Atas de CT; Relatórios EQAVET; SPO e EMAEI; Arquivo DT 

Comunicação e 
Divulgação 

Reuniões, formais e informais, dos vários intervenientes. 

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 

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

 

Enquadramento 
 

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  

Meta – Reduzir em 1% a taxa de 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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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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Dados em análise 
 

Taxa de absentismo 2º semestre 2021/2022 

Turmas 
Nº 

alunos 
Horas de 
formação 

Faltas Taxas % 

Justificadas Injustificadas Recuperadas Total Justificadas Injustificadas Recuperadas Absentismo 

1ºTPA – 21/24 25 600 871 140 788 1011 86,2 13,8 77,9 6,7 

1ºTRB – 21/24 11 465 211 284 237 495 42,6 57,4 47,9 9,7 

1ºTCP – 21/24 10 463 142 122 141 264 53,8 46,2 53,4 5,7 

2ºA TPA - 20/23 21 433 402 604 446 1006 40,0 60,0 44,3 11,1 

2ºB TPA - 20/23 12 430 231 126 242 357 64,7 35,3 67,8 6,9 

2ºTRB - 20/23 8 360 168 58 173 226 74,3 25,7 76,5 7,8 

3ºA RFA - 19/22 5 353 105 0 101 105 100,0 00,0 96,2 5,9 

3ºX TPA - 19/22 11 399 282 76 176 358 78,8 21,2 49,2 8,2 

3ºV TPA - 19/22 18 394 223 147 236 370 60,3 39,7 63,8 5,2 

3ºX TCP - 19/22 17 346 183 143 227 326 56,1 43,9 69,6 5,5 

Média 
Profissional 

      62,4 37,6 61,2 7,3 

EB3 - 21/22 8 490 277 102 298 379 73,1 26,9 78,6 9,7 

OEC3 - 21/22 9 515 85 50 78 135 63,0 37,0 57,8 2,9 

Média CEF       70,4 29,6 73,2 6,3 

Média escola 155 5248 3180 1852 3143 5032 63,2 36,8 62,5 6,8 
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Análise 
 

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 2º semestre, a taxa de absentismo dos cursos profissionais passou de 6,2% para 7,3% e a dos CEF 

passou de 3,6% para 6,3%. A média da escola passou de 4,9% para 6,8%. A meta não foi atingida. 

Apenas 3 turmas registam uma diminuição da taxa de absentismo. As restantes registam um aumento 

entre 0,5% e 4,8%. 5 turmas apresentam uma taxa de absentismo superior à média.  

Salienta-se ainda a elevada taxa de faltas injustificadas, com 2 turmas a ultrapassar os 50,0%. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Ação 1 
Levantamento das faltas injustificadas, comunicação ao encarregado de educação e 
definição conjunta de estratégias conducentes à resolução do problema. 

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 

Intervenientes Diretores de Turma; Pais/EE; Alunos 

Calendarização Semanal; sempre que aplicável 

Registos e 
Evidências 

Registos dos contactos com os pais/EE, constantes no arquivo de direção de turma 

Comunicação e 
Divulgação 

email; SMS; telefonema, plataforma EscolaPro; App EProStudent 

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. 
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 
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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 EQAVET propõe que se continue a fazer este controlo e que sejam reavaliadas 
as 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  
 

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 

 

Meta - Aumentar em 5% a taxa de recuperação de 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    2021/2022 

Turmas 

Início ano letivo 

Módulos 
suprimidos 
após AM ou 

Transferência 

Número 
de 

módulos a 
considerar  

1º semestre  

Módulos 
suprimidos 
após AM ou 

Transferência 

Número 
de 

módulos a 
considerar 

2º semestre (final ano letivo) 

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 

% 

Nº de 
alunos 

com 
módulos 

em 
atraso 

Módulos 
recuperados 

Módulos 
em 

atraso 
do 2º 
Sem 

Nº total 
de 

módulos 
em 

atraso 

Taxa de 
recuperação 

% 

1ºTCP 0 0 0 0 1 0 1 1 N/A  0 1 3 0 15 19 0,0 

1ºTRB 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A  0 0 8 0 26 26  N/A 

1ºTPA 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A  0 0 4 0 5 5  N/A 

2ºA TPA  7 33 6 27 9 5 14 36 18,5 0 36 11 9 51 78 25,0 

2ºB TPA 5 17 0 17 5 3 1 15 17,6 0 15 6 10 5 10 66,7 

2ºTRB 3 7 0 7 2 2 0 5 28,6 0 5 2 4 4 5 80,0 

3ºV TPA  8 36 6 30 7 6 4 28 20,0 14 14 6 12 6 3 85,7 

3ºX TPA 6 26 0 26 6 7 0 19 26,9 0 19 6 18 8 9 94,7 

3ºA RFA 2 3 0 3 1 2 0 1 66,7 0 1 1 1 0 0 100,0 

3ºX CP 4 19 2 17 2 7 0 10 41,2 0 10 3 9 3 8 90,0 

Alunos 
externos 

1 3 0 3 1 3 0 0 100,0  0 0  0  0 0  0  N/A  

Total 36 144 14 130 34 35 20 115 26,9 14 101 50 63 123 163 62,4 
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Análise 
 

2º semestre 2021/2022 

Na turma V TPA do 3º ano, o decréscimo acentuado do número de módulos em atraso, entre o 1º e o 2º 

semestre, resulta de uma anulação de matrícula e da consequente supressão dos módulos em atraso do 

respetivo aluno. 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 2º semestre, foram recuperados 63 módulos. Registam-se, no entanto, 123 módulos em atraso 

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

No final do ano letivo, verifica-se um total de 163 módulos em atraso. As turmas de 1º ano dos cursos 

técnico/as de cozinha/pastelaria e de restaurante/bar e as de 2º anos do curso de técnico/a de produção 

agropecuária são as que apresentam um maior número de módulos em atraso, situação muito 

preocupante relativamente às turmas que irão frequentar o último ano do ciclo de formação.  

Salientam-se os módulos em atraso das turmas de 3º ano que inviabilizaram a conclusão dos cursos. 

Apesar disso, regista-se uma taxa de recuperação global de 62,4%.  Comparando com o período homólogo 

do ano letivo 2020/2021 (51,1%) concluímos que a meta foi superada. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 

Ação 1 
Definição e implementação de estratégias de apoio, de acordo com o perfil do aluno, para 
a recuperação de módulos em atraso 

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 
Coordenador CAA 

Intervenientes Equipa CAA; alunos 

Calendarização Ao longo do ano letivo; 

Registos e 
Evidências 

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 

Comunicação e 
Divulgação 

Informações internas entregues aos alunos, aos EE e aos DT; Relatório CAA 

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 
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Ação 2 
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 

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 
Coordenador CAA 

Intervenientes Equipa CAA; alunos 

Calendarização 
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 

Registos e 
Evidências 

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 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatório CAA  

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 

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. 

 

para realizar as atividades de recuperação de aprendizagens para recuperação dos módulos 
em atraso. 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
A equipa de autoavaliação/EQAVET propõe que se continue a desenvolver esta atividade. 
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1.3.2. Sucesso dos alunos com RTP 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC 

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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Histórico 

 

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 
Taxa de 
sucesso 

dos alunos 
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 67,4 

        Nº alunos c/ 
todos níveis ≥3 

Nº alunos c/ 
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 0 100,0 

Total escola 155 55 3 35 24 41 14 74,5 
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Dados em análise 
 

Apoios Aproveitamento final 2º semestre 

2º semestre DL 54/2018 Diferentes serviços de acompanhamento Total de 
módulos 

concluídos na 
turma 

Nº alunos c/ 
RTP c/ todos 

Módulos 
concluídos 

Nº alunos c/ 
RTP c/ 

Módulos em 
atraso 

Taxa de 
sucesso dos 
alunos RTP Turmas 

Total 
alunos 

RTP 
Alunos 

redutores 
de turma 

Tutoria 

SPO 
Educação 
Especial 

APP (alunos com 
e sem RTP) 

1ºTPA - 21/24 24 10 4 0 1 10 0 32 8 2   

1ºTRB - 21/24 11 4 3 0 5 3 0 30 1 3   

1ºTCP - 21/24 9 4 4 1 5 2 0 29 3 
1(Aluno 
MENA) 

  

2ºA TPA - 20/23 21 5 3 0 4 1 2 27 1 4   

2ºB TPA - 20/23 12 9 3 0 1 2 0 27 6 3   

2ºTRB - 20/23 8 2 0 0 6 0 0 25 1 1   

3ºA RFA - 19/22 5 3 1 0 3 1 0 20 3 0   

3ºX TPA - 19/22 11 0 0 0 8 0 0 25 0 0   

3ºV TPA - 19/22 17 2 2 0 14 0 0 22 2 0   

3ºX TCP - 19/22 17 1 0 0 9 0 0 20 1 0   

Total Profissional 135 40 20 1 56 19 2 257 26 14 65,0 

  Total discpl/níveis 
Nº alunos c/ todos 

níveis ≥3 
Nº alunos + nº 

níveis ≤3 
  

EB3 - 21/22 8 7 4 0 1 3 0 11 6 1   

OEC3 - 21/22 9 5 3 0 2 5 0 11 5 0   

Total CEF 17 12 7 0 3 8 0 22 11 1 91,6 

Total escola 152 52 27 1 59 27 2 279 37 15 71,1 
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Análise 
 
Durante o 2º semestre, 3 alunos dos cursos profissionais com RTP anularam a matrícula:  1 aluno que 

frequentava o 3º ano do ciclo de formação e 2 alunos que frequentavam o 1º ano do ciclo de formação 

(alunos MENA). 

Os 12 alunos dos CEF com RTP concluíram o curso, apesar de um aluno não ter tido nível igual ou superior 

a 3 em todas as disciplinas. 

Relativamente aos alunos dos cursos profissionais, apenas 26 dos 40 alunos com RTP concluíram todos os 

módulos avaliados, o que corresponde a uma taxa de sucesso de 65,0%. 

Em termos globais, a taxa de sucesso de alunos com RTP no 2º semestre situa-se nos 71,1%. 

Comparativamente à taxa de 74,5% obtida no 1º semestre, conclui-se que a meta não foi atingida. 

 

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 

 

Da meta 

Considerando o eixo de ação, a área de intervenção e o objetivo - Promover a equidade e a inclusão de 

todos os alunos, a meta – Aumentar em 1,0% a taxa de sucesso dos alunos com RTP - é demasiado 

redutora e não inclui, efetivamente, todos os alunos. Sugere-se a alteração da meta e a definição de 

ações mais abrangentes. 
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1.3.3. Classificações 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC 

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 
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Dados em análise – Ano Letivo 2021/2022 
 

                
 

            

 

           

           

           

            

          

           

           

           

           

           

           

        

 

  

           

           

           

           

           

                

1º ano 

 
 
 
 

Disciplinas
Módulos 

avaliados

Média 

disciplina

nº módulos 

em atraso

Português 3 12,5 1

Língua Estrangeira I - Inglês 3 15,1

Língua Estrangeira II - Francês 2 14,1

Área de Integração 2 13,2 7

TIC 5 12,0 1

Educação Física 7 15,3 10

Matemática 3 10,9 6

Economia 3 12,8 1

Psicologia 2 14,0

CLE 2 15,9

Tecnologia Alimentar 2 12,8

Serviços de Restaurante-Bar 6 14,3

FCT 1 17,5

Totais 41 13,9 26

1º TRB

Disciplinas
Módulos 

avaliados

Média 

disciplina

nº módulos 

em atraso

Português 3 12,1

Língua Estrangeira I - Inglês 3 12,9

Língua Estrangeira II - Francês 2 15,4

Área de Integração 2 14,3 1

TIC 5 13,1

Educação Física 7 14,5

Matemática 3 11,8 1

Biologia 2 14,4

Química 3 15,0

Mecanização Agrícola 4 14,3 3

Produção Agrícola 5 14,8

Transformação 1 13,1

FCT 2 16,8

Totais 42 14,0 5

1ºTPA

Disciplinas
Módulos 

avaliados

Média 

disciplina

nº módulos 

em atraso

Português 3 14,4

Língua Estrangeira I - Inglês 3 14,7

Língua Estrangeira II - Francês 2 15,3

Área de Integração 2 14,5 1

TIC 5 13,7 1

Educação Física 7 15,4 2

Matemática 3 13,0

Economia 3 14,3

Psicologia 2 15,3

CLE 1 15,0

Tecnologia Alimentar 2 14,7

Gestão e Controlo 1 15,1

Serviços de Cozinha-Pastelaria 7 15,0 1

FCT 1 17,1

Totais 42 14,8 5

1º TCP
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Média por 
componente 

1º TPA 

sociocultural 13,7 

científica 13,7 

tecnológica 14,7 

 
 

 

Média por 
componente 

1º TCP 

sociocultural 14,7 

científica 14,2 

tecnológica 15,4 
 

 

Média por 
componente 

1º TRB 

sociocultural 13,7 

científica 12,6 

tecnológica 15,1 
 

 

1º ano – Média global 

Turma Média da turma 

1º TCP 14,8 

1º TRB 13,9 

1º TPA 14,0 

Média 1º ano 14,2 

nº módulos em 
atraso 

36 
 

 

1º ano – Média componente 

Componente Média - 1º ano 

sociocultural 14,0 

científica 13,5 

tecnológica 15,1 

 
 

 

Análise 
 
As turmas que frequentam o 1º ano do ciclo de formação apresentam uma média global de 14,2 valores. A turma de técnico/a de cozinha/pastelaria apresenta a média 

mais alta, 14,8 e a de restaurante/bar a mais baixa, 13,9. 

Em termos de componente, a componente científica é a que apresenta a média mais baixa, tanto em termos globais, como nos diferentes cursos.  

Relativamente às disciplinas, matemática, TIC e português são as que apresentam médias mais baixas e FCT a mais alta.  

Estas turmas transitam para o 2º ano do ciclo de formação com um total de 36 módulos em atraso, a maioria da turma de técnico/a de restaurante/bar (26 módulos). As 

disciplinas com mais módulos em atraso são educação física, área de integração, matemática e mecanização agrícola. 
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2º ano 
 
 

 

2ºA TPA 

 Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

nº 
módulos 

em 
atraso 

Português 3 12,7 5 

Língua Estrangeira I - Inglês 3 13,0 1 

Língua Estrangeira II - 
Francês 

2 14,5   

Área de Integração 2 14,0 2 

Educação Física 3 14,4 11 

Matemática 3 12,1 8 

Biologia 3 14,0 6 

Química 2 14,7 2 

Mecanização Agrícola 3 13,4 6 

Produção Agrícola 6 13,0 5 

Economia e Gestão 3 11,5 16 

FCT 4 16,3 8 

TIC     7 

Totais 37 13,6 77 
 

 

2ºB TPA 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

nº 
módulos 

em 
atraso 

Português 3 11,9   

Língua Estrangeira I - Inglês 3 13,2   

Língua Estrangeira II - 
Francês 

2 15,5   

Área de Integração 2 14,5   

Educação Física 3 13,7 1 

Matemática 3 12,7 3 

Biologia 3 14,2 1 

Química 2 15,3   

Mecanização Agrícola 3 14,0   

Produção Agrícola 6 13,7 3 

Economia e Gestão 3 11,6   

FCT 4 16,1   

TIC     2 

Totais 37 13,9 10 

 
 

 

2º TRB 

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

nº 
módulos 

em 
atraso 

Português 3 12,1   

Língua Estrangeira I - Inglês 3 13,7   

Língua Estrangeira II - 
Francês 

2 15,0   

Área de Integração 2 15,5   

Educação Física 3 14,4 1 

Matemática 3 12,3 2 

Economia 2 15,1 1 

Psicologia 2 15,4   

CLE 2 14,2   

Tecnologia Alimentar 2 14,4   

Serviços de Restaurante-
Bar 

7 14,4   

Gestão e Controlo 2 14,1   

FCT 1 17,9 1 

Totais 34 14,5 5 
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Média por 
componente 

2ºA TPA 

sociocultural 13,7 

científica 13,6 

tecnológica 13,6 
 

 

Média por 
componente 

2ºB TPA 

sociocultural 13,8 

científica 14,1 

tecnológica 13,8 
 

 

Média por 
componente 

2ºTRB 

sociocultural 14,1 

científica 14,3 

tecnológica 15,0 
 

 
 

2º ano – Média global 

Turma Média da turma 

2ºA TPA 13,6 

2ºB TPA 13,9 

2º TRB 14,5 

Média - 2º ano 14,0 

nº módulos em 
atraso 

92 

 
 

 
 

2º ano – Média componente 

Componente Média - 2º ano 

sociocultural 13,9 

científica 14,0 

tecnológica 14,1 

 
 

Análise 
 
As turmas que frequentam o 2º ano do ciclo de formação apresentam uma média global de 14,0 valores. A turma de técnico/a de restaurante/bar apresenta a média 

mais alta, 14,5 e a turma A do curso de técnico/a de produção agropecuária a mais baixa, 13,6. 

Em termos de componente, a componente sociocultural é a que apresenta a média mais baixa (13,9 valores.  

Relativamente às disciplinas, economia e gestão, matemática e português são as que apresentam médias mais baixas a FCT a mais alta. 

Estas turmas transitam para o 3º ano do ciclo de formação com um total de 92 módulos em atraso, a maioria da turma A de técnico/a de produção agropecuária (77 

módulos). As disciplinas com mais módulos em atraso são economia e gestão, educação física e matemática. 
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Disciplinas
Módulos 

avaliados

Média 

disciplina

nº 

módulos 

em atraso

Português 3 12,1

Língua Estrangeira I - Inglês 3 16,5

Língua Estrangeira II - Francês 2 13,5

Área de Integração 2 15,8

Matemática 3 15,6

Biologia 3 14,6

Química 2 16,0

Mecanização Agrícola 2 16,1

Produção Agrícola 6 14,8

Transformação 2 15,0

Economia e Gestão 2 12,2 1

FCT 1 18,3 1

PAP 1 16,3 1

Totais 32 15,1 3

3º V TPA

Disciplinas
Módulos 

avaliados

Média 

disciplina

nº 

módulos 

em atraso

Português 3 14,6 1

Língua Estrangeira I - Inglês 3 15,3

Língua Estrangeira II - Francês 2 13,0

Área de Integração 2 16,4 1

Matemática 3 14,8 1

Biologia 3 14,7 2

Química 2 15,7

Mecanização Agrícola 2 16,1 1

Produção Agrícola 6 15,2 1

Transformação 2 15,5

Economia e Gestão 2 12,8 1

FCT 1 17,5

PAP 1 16,6 1

Totais 32 15,2 9

3ºX TPA

Disciplinas
Módulos 

avaliados

Média 

disciplina

nº 

módulos 

em atraso

Português 3 14,3

Língua Estrangeira I - Inglês 3 15,8

Língua Estrangeira II - Francês 2 12,5

Área de Integração 2 15,4

Matemática 3 14,9

Biologia 3 14,1

Química 2 15,1

Ordenamento Florestal 2 15,8

Silvicultura 5 16,5

Operações Florestais 3 15,9

Ecologia e Recursos Naturais 1 14,8

FCT 1 18,2

PAP 1 15,4

Totais 31 15,3 0

3ºA RFA

Disciplinas
Módulos 

avaliados

Média 

disciplina

nº 

módulos 

em atraso

Português 3 13,4

Língua Estrangeira I - Inglês 3 15,1

Língua Estrangeira II - Francês 2 14,3

Área de Integração 2 16,3

Matemática 3 14,5

Economia 3 14,2 2

CLE 1 13,6

Gestão e Controlo 2 15,3

Serviços Cozinha-Pastelaria 8 15,0

FCT 1 17,7

PAP 1 13,9 1

Área de Integração 1

TIC 4

Totais 29 14,8 8

3ºX TCP

 
 
 
 

3º ano 
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Média por 
componente 

3ºV TPA  

sociocultural 14,5 

científica 15,4 

tecnológica 15,3 

PAP 16,3 

 
 

 

Média por 
componente 

3ºX TPA  

sociocultural 14,8 

científica 15,1 

tecnológica 15,4 

PAP 16,6 
 

 

Média por 
componente 

3ºA RFA  

sociocultural 14,5 

científica 14,7 

tecnológica 16,3 

PAP 15,4 
 

 

Média por 
componente 

3ºX TCP  

sociocultural 14,7 

científica 14,3 

tecnológica 15,4 

PAP 13,9 
 

 

3º ano – Média global 

Turma Média da turma 

3ºV TPA 15,1 

3ºX TPA 15,2 

3ºA RFA 15,3 

3ºX TCP 14,8 

Média 3º ano 15,1 

nº módulos em 
atraso 

20 
 

 

3º ano – Média componente  

Componente Média - 3º ano 

sociocultural 14,6 

científica 14,9 

tecnológica 15,6 

PAP 15,6 
 

 

Análise 
 
As turmas que frequentam o 3º ano do ciclo de formação apresentam uma média global de 15,1 valores. A turma A do curso de técnico/a de recursos florestais e 

ambientais apresenta a média mais alta, 15,3 e a turma X do curso de técnico/a de cozinha/pastelaria a mais baixa, 14,8. 

Em termos de componente, a componente sociocultural é a que apresenta a média mais baixa, tanto em termos globais (14,6), como na grande maioria dos cursos. 

Relativamente às disciplinas, economia e gestão, português e francês são as que apresentam médias mais baixas e FCT a mais alta. 

Os módulos em atraso inviabilizaram a conclusão do curso a 3 alunos. 
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CEF 
 
 

 EB3  

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

LP 2 3,13 

ING 1 3,63 

TIC 4 3,25 

CMA 2 3,38 

HSST 2 3,38 

EF 6 3,83 

MATA 2 3,06 

FRAC 1 3,88 

SCBM 7 3,55 

SRB 9 3,26 

SERB 7 3,27 

ECT 1 4,13 

PAF 1 4,50 

Totais 45 3,56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média por 
componente 

EB3 

sociocultural 3,43 

científica 3,47 

tecnológica 3,55 

PAF 4,50 
 

 

 OEC3  

Disciplinas 
Módulos 
avaliados 

Média 
disciplina 

LP 2 3,33 

ING 1 3,78 

TIC 4 3,56 

CMA 2 3,28 

HSST 2 3,67 

EF 6 4,20 

MATA 2 3,33 

FQ 2 3,89 

CCE 6 3,46 

EC 6 3,31 

TI 7 3,62 

ECT 1 4,22 

PAF 1 3,78 

Totais 42 3,65 
 

 

 

Média por 
componente 

OEC3 

sociocultural 3,64 

científica 3,61 

tecnológica 3,65 

PAF 3,78 
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CEF – Média global 

Turma Média da turma 

EB3 3,56 

OEC3 3,65 

Média CEF 3,61 
 

 

CEF – Média componente 

Componente Média CEF 

sociocultural 3,53 

científica 3,54 

tecnológica 3,60 

PAF 4,14 
 

 

Análise 
 
As turmas que frequentam o curso de educação e formação, nível 2 de tipo 3 apresentam uma média global de classificações de 3,61 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 tecnológica apresenta a média mais alta, tanto em termos globais (3,60), como em cada uma das turmas. 

 

Análise global - escola 
 

EPADRC – Cursos Profissionais 

Ano Média das turmas 
nº módulos em 

atraso 

1º 14,2 36 

2º 14,0 92 

3º 15,1 20 

Média global 14,4 148 
 

 

EPADRC - CEF 

Turma Média das turmas 

EB3 3,56 

OEC3 3,65 

Média global 3,61 

 
 
 

Em termos de escola, os cursos profissionais apresentam uma média global de 14,4 valores e os CEF de 3,61 valores. 
No final do ano letivo, os cursos profissionais apresentam um total de 148 módulos em atraso. 
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 

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 

Avaliação  Não foi realizado 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria  
A medida deve ser implementada 

 
 

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 

Avaliação Não foi realizado 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
A medida deve ser implementada 
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1.4.1. Implementação da Estratégia da Educação para a Cidadania 
 

Enquadramento  
 

Plano de ação EPADRC  

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 implementação da Estratégia da Educação para a Cidadania ≥ a 10,0% 

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 1 deste 

relatório. 

Análise 
 

Foram propostas e aprovadas 110 atividades que constituem o PAA 2021/2022, 21 delas no âmbito da 

EEC- Estratégia da Educação para a Cidadania, o que corresponde a uma taxa de implementação de 

19,1%. Foram realizadas 14 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 66,7% e a taxa real de 

implementação situa-se nos 12,7%. A meta proposta foi atingida. 

Confrontando os dados obtidos pela equipa de autoavaliação/EQAVET através do PAA com os dados 

constantes no relatório de coordenação da EECE (Anexo 2 deste relatório), verificam-se algumas 

discrepâncias no que respeita ao número de atividades propostas e à taxa de consecução. No relatório de 

coordenação constam 18 atividades propostas, 14 atividades realizadas e uma taxa de consecução de 

78,0%. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Avaliação 

De acordo com o relatório de coordenação apresentado, faz-se um balanço positivo da EECE 21-22 

considerando que todos os domínios foram abordados e a articulação existente entre EECE-BE-PDPSC-

PESES-SPO trouxe uma dinâmica diferente às atividades desenvolvidas. Continua a destacar-se as ações 
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do voluntariado que permitem estabelecer uma presença forte da entidade EPADRC junto da comunidade 

local. As 4 atividades planificadas que não foram cumpridas não o foram por constrangimentos vários de 

agendamento. 

Revisão e melhoria 

Apresentam-se as sugestões da equipa de autoavaliação/EQAVET e as constantes no relatório de 

coordenação EECE: 

. Os dados inseridos na plataforma PAA e os dados da coordenação da EECE devem ser coincidentes; 

. Considera-se que a articulação com os CT é um ponto que continua a precisar de ser melhorado; 

. A articulação entre EECE-BE-PDPSC-PESES-SPO deve ser mantida; 

. Para uma intervenção mais ativa dos alunos, cada turma deve escolher um domínio EECE para trabalhar, 

em forma de projeto continuado, disponibilizando cada disciplina um número de horas para o efeito; 

. Não havendo possibilidade nos horários duma tarde livre para desenvolver as ações de voluntariado 

deve ser prevista uma forma para que possam ser realizadas. 
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1.4.2. Implementação do Plano de Educação para a Saúde e Educação 

Sexual 
 

Enquadramento 
 
Plano de ação EPADRC  

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 – Taxa de implementação do Plano de Educação para a Saúde e Educação Sexual ≥ a 10,0% 

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 1 deste relatório 

e os dados do relatório FitEscola. 

Análise 
 

Foram propostas e aprovadas 110 atividades que constituem o PAA 2021/2022, 19 delas no âmbito do 

PESES - Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, o que corresponde a uma taxa de 

implementação de 17,3%. Foram realizadas 14 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 73,7% e a 

taxa real de implementação situa-se nos 12,7%. A meta proposta foi atingida. 

Confrontando os dados obtidos pela equipa de autoavaliação/EQAVET através do PAA com os dados 

constantes no relatório de coordenação do PESES (Anexo 3 deste relatório), verificam-se algumas 

discrepâncias no que respeita ao número de atividades propostas e à taxa de consecução. No relatório de 

coordenação constam 18 atividades propostas, 13 atividades realizadas e uma taxa de consecução de 

72,0%. 

De acordo com o relatório de desempenho FitEscola (Anexo 14 deste relatório) que apresenta os 

resultados dos alunos nos parâmetros da aptidão física sobre a zona saudável, conclui-se que no que 

respeita o índice de massa corporal, mais de 30% dos rapazes está fora da zona saudável e só 37% das 

raparigas está na zona saudável. Relativamente à resistência cardiovascular, mais de 50% dos alunos não 

atinge a zona saudável e, no caso das raparigas de 15 anos, 100% das alunas não atinge a zona saudável  
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
Avaliação 

De acordo com o relatório de coordenação apresentado, o trabalho desenvolvido pela equipa PESES foi 

positivo, tendo atingido a maioria dos objetivos. Foi determinante para este sucesso o empenho dos 

docentes envolvidos na dinamização do projeto, o trabalho colaborativo, a planificação, as parcerias 

estabelecidas, o apoio da direção e de diversos docentes. Nem todas as atividades inicialmente previstas 

foram concretizadas devido a diversos fatores tais como a ausência de coordenador aquando da 

substituição do titular do cargo, falta de materiais essenciais à realização da atividade e gestão do 

calendário/ horário das turmas. 

Revisão e melhoria 

Apresentam-se as sugestões da equipa de autoavaliação/EQAVET e as constantes no relatório de 

coordenação PESES e as do docente de educação física: 

. Os dados inseridos na plataforma PAA e os dados da coordenação PESES devem ser coincidentes; 

. Promover a formação de professores em Educação para a Saúde; 

. Potenciar parcerias com instituições; 

. Dar continuidade às atividades desenvolvidas com sucesso nos anos anteriores;  

. Distribuir a carga horária dos cursos profissionais pelos 3 anos do ciclo de formação; 

. Distribuir a carga horária em dois tempos semanais em diferentes dias da semana não consecutivos. 
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1.4.3. Ocorrências disciplinares 
 
 

Enquadramento 
 
Plano de ação EPADRC  

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 2020/2021 

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

Total Profissional 77 13 11 101 85,7 

 

Dados em análise 
 

Ocorrências 1ºsemestre 

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 
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Ocorrências 2ºsemestre 

Turmas Disciplinares Informativas Total de Ocorrências 

1ºTPA - 21/24 8 9 17 

1ºTRB - 21/24 9 10 19 

1ºTCP - 21/24 2 3 5 

2ºA TPA - 20/23 41 3 44 

2ºB TPA - 20/23 10 19 29 

2ºTRB - 20/23 1 3 4 

3ºA RFA - 19/22 0 0 0 

3ºX TPA - 19/22 1 0 1 

3ºV TPA - 19/22 0 0 0 

3ºX TCP - 19/22 1 0 1 

Total Profissional 73 47 120 

EB3 - 21/22 2 3 5 

OEC3 - 21/22 6 3 9 

Total CEF 8 6 14 

Total escola 81 53 134 

 
 

Análise 
 
Durante o 2º semestre, registaram-se um total de 134 ocorrências (81 disciplinares e 53 informativas). 

Salienta-se a turma A do 2º ano do curso técnico/a de produção agropecuária, que regista 41 ocorrências 

disciplinares, logo seguida pela turma B do mesmo curso que apresenta 10.  

No ano letivo, registam-se 161 ocorrências disciplinares. Relativamente ao ano letivo anterior houve um 

agravamento quantificado em 60 ocorrências disciplinares. 

Constata-se que a meta não foi atingida. 
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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 

Avaliação Análise dos números de ocorrências referidos em ata de CT (intercalar e final de semestre). 

Revisão do 
Plano e Proposta 

de Melhoria 

Na primeira aula com cada turma/DT devem ser divulgadas e sumariadas as regras que vão 
ditar a boa convivência ao longo do ano letivo, exigindo o cumprimento de tudo o que está 
delineado no RI. 
Ponderada a gravidade da ocorrência disciplinar, a direção será de imediato informada, e 
serão tomadas decisões no imediato, cumprindo o RI.  
A acumulação de ocorrências informativas e disciplinares não deve ser prolongada para a 
resolução ser mais célere. Será dada igual importância a ocorrências informativas e 
disciplinares, contudo será analisada a situação, numa primeira instância, pelo DT. 
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2.1.1. Implementação dos Domínios de Autonomia Curricular 
 

Enquadramento 
 
Plano de ação EPADRC  

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 1 deste 

relatório. 

Análise 
 

Foram propostas e aprovadas 110 atividades que constituem o PAA 2021/2022, 34 delas no âmbito do 

DAC - Domínio de Autonomia Curricular, o que corresponde a uma taxa de implementação de 30,9%. 

Foram realizadas 23 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 67,6% e a taxa real de implementação 

situa-se nos 20,9%. A meta proposta não foi atingida. 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Deve ser consultada a secção 2.1.2. 

A equipa autoavaliação/EQAVET propõe a reavaliação e eventual agregação dos objetivos 2.1.1. Promover 

a interdisciplinaridade e o enriquecimento curricular pela articulação de projetos e atividades e 4.4.1. 

Dinamizar projetos na escola pela sua complementaridade e semelhança 
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2.1.2. Consecução do Plano Anual de Atividades 
 

Enquadramento 
 
Plano de ação EPADRC  

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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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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Dados em análise 
 

PAA 2021/2022 

 2º 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 

não 
realizadas 

Taxa de 
consecução 

% 

EEC 1.4.1. 21 19,1 16 9 7 56,3 

PESES 1.4.2. 19 17,3 13 9 4 69,2 

BE 2.1.2. 11 10,0 8 4 4 50,0 

DAC 2.1.1. 34 30,9 14 10 7 71,4 

Empregabilidade, formação e empreendedorismo 1.3.2./1.3.3./2.2.2. 1 0,9 1 1 0 100,0 

Parcerias 2.2.1./4.1.2. 2 1,8 2 1 1 50,0 

Desenvolvimento curricular 2.2.2. 19 17,3 13 10 3 76,9 

CAA/ EMAEI/SPO 1.1./1.2. 0 0,0 0 0 0 0,0 

Divulgação e comunicação 4.2.1./4.3. 3 2,7 2 2 0 100,0 

Recursos materiais 3.2. 0 0,0 0 0 0 0,0 

Totais  110 100,0 69 46 26 66,7 

    Só 2º semestre 

    45 28 17 62,2 
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PAA 2021/2022  

        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 

não 
realizadas 

Taxa de 
consecução 

% 

Taxa real de 
implementação 

por âmbito 

EEC 1.4.1. 21 19,1 21 14 7 66,7 12,7 

PESES 1.4.2. 19 17,3 19 14 5 73,7 12,7 

BE 2.1.2.                     11 10,0 11 7 4 63,6 6,4 

DAC 2.1.1. 34 30,9 34 23 11 67,6 20,9 

Empregabilidade, formação e empreendedorismo 1.3.2./1.3.3./2.2.2. 1 0,9 1 1 0 100,0 0,9 

Parcerias 2.2.1./4.1.2. 2 1,8 2 1 1 50,0 0,9 

Desenvolvimento curricular 2.2.2. 19 17,3 19 13 6 68,4 11,8 

CAA/ EMAEI/SPO 1.1./1.2. 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Divulgação e comunicação  4.2.1./4.3. 3 2,7 3 2 1 66,7 1,8 

Recursos materiais 3.2. 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 

Totais   110 100,0 110 75 35 68,2 68,2 
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Análise 
 
As discrepâncias verificadas entre a análise de dados no relatório de 1º semestre e a constante neste 

relatório resultam do facto de 6 atividades terem sido aprovadas após o final do 1º semestre e 39 

atividades não referiam período de realização aquando da elaboração do primeiro relatório. 

Das 45 atividades propostas para o 2º semestre, não se realizaram 17.  A taxa de consecução do PAA no 

2º semestre é de 62,2%. 

Ano letivo 

Considerando o total das 110 atividades propostas e aprovadas que constituem o PAA 2021/2022 (Anexo 

1 deste relatório), analisando o âmbito em que foram propostas e a taxa real de implementação que 

considera apenas as atividades efetivamente realizadas verifica-se que: 

. 21 no âmbito da EEC- Estratégia da Educação para a Cidadania, o que corresponde a uma taxa de 

implementação de 19,1%. Foram realizadas 14 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 66,7% e a 

taxa real de implementação situa-se nos 12,7%; 

. 19 no âmbito do PESES - Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, o que corresponde a uma 

taxa de implementação de 17,3%. Foram realizadas 14 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 

73,7% e a taxa real de implementação situa-se nos 12,7%.; 

. 34 no âmbito do DAC - Domínio de Autonomia Curricular, o que corresponde a uma taxa de 

implementação de 30,9%. Foram realizadas 23 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 67,6% e a 

taxa real de implementação situa-se nos 20,9%; 

. 11 no âmbito da BE – Biblioteca Escolar, o que corresponde a uma taxa de implementação de 10,0%. 

Foram realizadas 7 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 63,6% e a taxa real de implementação 

situa-se nos 6,4%. Confrontando os dados obtidos pela equipa de autoavaliação/EQAVET através do PAA 

com os dados constantes no relatório de coordenação da BE (Anexo 4 deste relatório), verificam-se 

algumas discrepâncias no que respeita ao número de atividades propostas e à taxa de consecução. No 

relatório de coordenação constam 27 atividades propostas e 21 atividades realizadas, o que corresponde 

a uma taxa de consecução de 77,8%. 

. 2 no âmbito das Parcerias o que corresponde a uma taxa de implementação de 1,8%. Foi realizada 1 

atividade. A taxa de consecução situa-se nos 50,0% e a taxa real de implementação situa-se nos 0,9%. 

. 19 no âmbito do Desenvolvimento Curricular o que corresponde a uma taxa de implementação de 17,3%. 

Foram realizadas 13 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 68,4% e a taxa real de implementação 

situa-se nos 11,8%. 

. 3 no âmbito da Divulgação e Comunicação o que corresponde a uma taxa de implementação de 2,7%. 

Foram realizadas 2 atividades. A taxa de consecução situa-se nos 66,7% e a taxa real de implementação 

situa-se nos 1,8%. 
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. 1 no âmbito da Empregabilidade, Formação e Empreendedorismo o que corresponde a uma taxa de 

implementação de 0,9%. Foi realizada 1 atividade. A taxa de consecução situa-se nos 100,0% e a taxa real 

de implementação situa-se nos 0,9%. 

. Nenhuma atividade foi proposta nos restantes âmbitos (CAA/ EMAEI/SPO; Recursos humanos; Recursos 

materiais) 

No ano letivo 2021/2022, verifica-se que das 110 atividades aprovadas, foram realizadas 75, o que se 

traduza numa taxa de consecução de 68,2%. A meta não foi atingida.  

 

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. 

. A criação do cargo Coordenador EDAP 

Dos conselhos de turma 

.  Considerando a calendarização do ano letivo e a carga horária de cada curso, as atividades propostas 

devem ser rigorosamente discutidas, analisadas e selecionadas em CT de modo a permitir maior 

articulação e desenvolvimento curricular, nomeadamente através da promoção de projetos agregadores 

e globalizantes. 

das equipas proponentes: 

. Todas as atividades desenvolvidas devem ser inseridas na plataforma PAA, para evitar discrepâncias 

entre os dados apurados pela equipa de autoavaliação/EQAVET e os dados constantes nos diferentes 

relatórios de coordenação;  

. 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; 

.  Considerando a calendarização do ano letivo e a carga horária de cada curso, as atividades propostas 

devem ser rigorosamente discutidas, analisadas e selecionadas em CT de modo a permitir maior 

articulação e desenvolvimento curricular, nomeadamente através da promoção de projetos agregadores 

e globalizantes. 

. As atividades inseridas devem indicar sempre o período de realização;  
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. 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. 
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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  
 

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 b3) – Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram 

um curso de EFP 

Objetivo 2.2.2. Adequar o perfil do aluno ao mercado de trabalho 

 

 

Metas   

1. Obter a classificação mínima de 95 % no grau de satisfação dos empregadores, 

2. Obter a classificação mínima de 3,5 na média de satisfação por competência. 

Histórico global por ciclo de formação 
 

Até ao ano letivo 2021/2022, não foi realizada a monitorização da meta “após o período FCT”
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Dados em análise 
 

Ciclo de formação 2019/2022 - Após Período de FCT 

Cursos TPA – 27 alunos TCP – 17 alunos TRFA – 5 Alunos 

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 

1. Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 100,0% 3,81 100,0% 3,88 100,0% 3,80 

2. Planeamento e organização 100,0% 3,78 88,2% 3,73 100,0% 3,60 

3. Responsabilidade e autonomia 96,3% 3,85 100,0% 3,82 100,0% 4,00 

4. Comunicação e relações interpessoais 100,0% 3,89 100,0% 3,88 100,0% 4,00 

5. Trabalho em equipa 100,0% 3,93 100,0% 3,88 100,0% 4,00 

6. Documentos de FCT 100,0% 3,78 100,0% 3,88 100,0% 4,00 

7. Processo de comunicação entre a escola e a entidade 100,0% 4,00 100,0% 3,88 100,0% 4,00 

Totais competências 99,5% 3,9 98,3% 3,9 100,0% 3,9 

 

Ciclo de formação 2020/2023 - Após Período de FCT 

Cursos TPA – 33 alunos TRB – 8 alunos 

Competências 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 
Taxa de satisfação por 

competência 
Média de satisfação por 

competência 

1. Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 100,0% 3,63 100,0% 3,86 

2. Planeamento e organização 100,0% 3,63 100,0% 3,29 

3. Responsabilidade e autonomia 100,0% 3,75 100,0% 3,86 

4. Comunicação e relações interpessoais 96,9% 3,74 100,0% 4,00 

5. Trabalho em equipa 100,0% 3,78 100,0% 3,86 

6. Documentos de FCT 100,0% 3,53 100,0% 3,86 

7. Processo de comunicação entre a escola e a entidade 100,0% 3,81 100,0% 4,00 

Totais competências 99,6% 3,7 100,0% 3,8 
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Ciclo de formação 2021/2024 - Após Período de FCT 

Cursos TPA – 24 alunos TCP – 7 alunos TRB – 11 Alunos 

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 

1. Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho - - 100,0% 3,67 100,0% 3,82 

2. Planeamento e organização - - 100,0% 3,67 100,0% 3,82 

3. Responsabilidade e autonomia - - 100,0% 3,78 100,0% 3,91 

4. Comunicação e relações interpessoais - - 100,0% 3,89 100,0% 3,91 

5. Trabalho em equipa - - 100,0% 3,89 100,0% 3,91 

6. Documentos de FCT - - 100,0% 3,78 100,0% 3,91 

7. Processo de comunicação entre a escola e a entidade - - 100,0% 3,89 100,0% 3,91 

Totais competências - - 100,0% 3,8 100,0% 3,9 
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Análise 
 

Ciclo de formação 2019/2022 - Após Período de FCT 

 

Fazendo uma monitorização da utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos 

dos cursos profissionais, após o período FCT, verifica-se que, relativamente ao ciclo de formação 

2019/2022, no curso profissional Técnico/a de Produção Agropecuária, a taxa global de satisfação é de 

99,5%. Apenas no parâmetro de responsabilidade e autonomia se verifica uma taxa inferior a 100%, com 

uma média global de satisfação por competência de 3,9. No curso profissional Técnico/a de Cozinha 

Pastelaria, a taxa global de satisfação foi de 98,3 pontos percentuais e a média de satisfação global por 

competência atingiu os 3,9. No curso profissional Técnico/a de Recursos Florestais e Ambientais a taxa 

em todas as competências foi de 100% e a média global de satisfação por competência foi de 3,9. 

 

Ciclo de formação 2020/2023 - Após Período de FCT 

Fazendo uma monitorização da utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos 

dos cursos profissionais, após o período FCT, verifica-se que, relativamente ao ciclo de formação 

2020/2023, no curso profissional Técnico/a de Produção Agropecuária, a taxa global de satisfação é de 

99,6%. Apenas no parâmetro de comunicação e relações interpessoais se verifica uma taxa inferior a 

100%, com uma média global de satisfação por competência de 3,7. No curso profissional Técnico/a de 

Restaurante Bar, a taxa foi de 100 pontos percentuais em todos os parâmetros e a média de satisfação 

global por competência atingiu os 3,8.  

 

Ciclo de formação 2021/2024 - Após Período de FCT 

Fazendo uma monitorização da utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos 

dos cursos profissionais, após o período FCT, verifica-se que, relativamente ao ciclo de formação 

2021/2024, os cursos profissionais Técnico/a de Restaurante Bar e Técnico/a de Cozinha Pastelaria 

atingiram uma taxa global de satisfação de 100%. A média global de satisfação por competência foi de 3,8 

e 3,9 nos cursos de Técnico de Cozinha Pastelaria e Técnico de Restaurante Bar, respetivamente. 

De acordo com o elenco modular, os alunos do curso profissional Técnico/a de Produção Agropecuária, 

realizaram FCT em contexto escolar, pelo que a aplicação dos inquéritos não se adequa. 

 

Não foi feita a comparação com os dados do ano anterior pois houve uma alteração das questões dos 

inquéritos. 

 

Tanto a meta 1, “Obter a classificação mínima de 95 % no grau de satisfação dos empregadores” como a 

2, “Obter a classificação mínima de 3,5 na média de satisfação por competência” foram superadas em 

todos os cursos. Salienta-se, no entanto, a turma de Técnico/a Restaurante Bar, do ciclo de formação 

2020-2023, que na competência relativa ao planeamento e organização ficou com uma média de 3,29. 
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

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 

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 

Avaliação  A análise do perfil técnico dos alunos e das entidades de FCT foi realizada 

Revisão do Plano e 
Proposta de Melhoria 

Esta atividade deve continuar a ser implementada. 

 

Ação 2 
Atualização do perfil de competências técnicas face às exigências do mercado de 
trabalho  

Implementação 
Os docentes das componentes técnicas planificam as UFCD de acordo com as novas 
exigências do mercado de trabalho 

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 

Avaliação  
Face às classificações obtidas, conclui-se que esta ação foi implementada com 
sucesso 

Revisão do Plano e 
Proposta de Melhoria 

Nada a referir 
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2.3.1. Ensino 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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 Taxa de satisfação relativamente ao ensino ≥ 80,0% 

Histórico  
 
A. 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 

 
 B. 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 
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indicação dos docentes; incentiva os docentes a realizar novas tarefas, valorizando os seus contributos; 

Revela ser a maior impulsionadora da inovação. 

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 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1 - Promoção do 
desenvolvimento das 
minhas competências pela 
escola. 

36,36% 50,00% 7,95% 5,68% 86,4% 

2. Conhecimentos 
adquiridos, pois são 
adequados para integrar o 
mercado de trabalho na 
área que escolhi. 

43,18% 46,59% 5,68% 4,55% 89,8% 

Taxa Média 88,1% 11,9%  

 

B. Taxa de satisfação dos Docentes 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1 - Promoção, por parte da 
direção, da mudança de 
práticas e da inovação do 
ensino. 

40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 90,0% 

2. Planificação de práticas 
letivas inovadoras, em 
trabalho colaborativo 

30,00% 46,67% 20,00% 3,33% 76,7% 

3. Envolvimento dos 
docentes nas dinâmicas da 
escola, fomentando o seu 
compromisso na melhoria 
dos resultados escolares. 

30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 80% 

Taxa Média 82,2% 17,8%  
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Análise 
 

B. Inquérito de satisfação 

O inquérito foi aplicado aos alunos e ao pessoal docente. Foram submetidos e analisados 88 inquéritos 

de 159 alunos e 30 inquéritos de 37 docentes. 

O questionário aplicado anonimamente e online aos alunos em 2021/22 questionava se a escola foi 

promotora do desenvolvimento das competências dos alunos e se os conhecimentos adquiridos, foram 

adequados para integrar o mercado de trabalho na área que escolheram. De acordo com os resultados 

obtidos, conclui-se que a taxa média de satisfação foi de 88,1%. 

No que diz respeito ao pessoal docente, o questionário centrou-se nas questões: Promoção, por parte da 

direção, da mudança de práticas e da inovação do ensino; Planificação de práticas letivas inovadoras, em 

trabalho colaborativo; Envolvimento dos docentes nas dinâmicas da escola, fomentando o seu 

compromisso na melhoria dos resultados escolares. A taxa média de satisfação foi de 82,2%. A taxa de 

satisfação relativa à questão da planificação das atividades letivas inovadoras ser elaborada em trabalho 

colaborativo ficou a aproximadamente 3% da meta estabelecida, valor pouco significativo na globalidade. 

Assim considera-se a meta atingida. 
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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 todas as questões obtiveram uma média de 

classificação superior a 3,7. 

Refere-se que muitos ficheiros não continham qualquer resposta ou continham um número reduzido de 

respostas , o que significa que vários alunos não avaliaram alguns módulos de diversos professores. 

 
 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

 

 Nada a referir. 

 

 



 
  
 

 

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

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

2º semestre 

2.3.2. Lideranças    
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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 - Taxa de satisfação relativamente às lideranças ≥ 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:  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%. 

Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 Discordo 
completamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

completamente 

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% 
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3. O/A diretor/a de turma resolve os 
meus problemas 

2,4% 4,7% 52,9% 40,0% 

 

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%). 

 

Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
Satisfação 

1.Atuação da direção na resolução 
de problemas. 

27,27% 45,45% 18,18% 9,09% 72,7% 

2. Desempenho da diretora de 
turma. 

46,59% 38,64% 7,95% 6,82% 85,2% 

Taxa Média 79,0% 21,0%  

 
 

Taxa de satisfação dos Docentes 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/

a 
Taxa de 

Satisfação 

1.Autonomia das lideranças 
intermédias na resolução de 
problemas para a melhoria do 
serviço educativo. 

36,67% 36,67% 26,67% 0,00% 73,3% 

2. Forma como as lideranças 
intermédias desempenham as 
suas funções. 

43,33% 36,67% 20,00% 0,00% 80,0% 

Taxa Média 76,7% 23,3%  

 
 

Taxa de satisfação do Pessoal Não Docente 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito

/a 
Taxa de 

satisfação 

1.Valorização das minhas 
opiniões/sugestões. 

6,67% 40,00% 46,67% 6,67% 46,7% 

2. Resolução de problemas. 0,00% 46,67% 53,33% 0,00% 46,7% 

3. Clareza na transmissão das 
informações. 

6,67% 26,67% 60,00% 6,67% 33,3% 

Taxa Média 42,2% 57,8%  
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Análise 
 

O inquérito foi aplicado aos alunos, ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Foram submetidos e 

analisados 88 inquéritos de 159 alunos, 30 inquéritos de 37 docentes e dos 20 elementos que compõem 

o pessoal não docente foram analisados 15 inquéritos. 

A meta definida para o objetivo “Incrementar a responsabilização das lideranças estratégicas e 

intermédias na melhoria do serviço educativo prestado'' foi de 80%.  

Assim, da análise dos resultados dos inquéritos dos alunos conclui-se que a taxa média de satisfação ficou 

a um ponto percentual da meta estabelecida, contribuindo para este valor a taxa de satisfação de 73% 

relativa à atuação da direção na resolução de problemas. 

Dos resultados apurados relativos aos inquéritos aplicados ao pessoal docente conclui-se que a 

autonomia das lideranças intermédias na resolução de problemas para a melhoria do serviço educativo e 

a forma como as lideranças intermédias desempenham as suas funções mereceram uma taxa de 

satisfação de 73% e 80% respetivamente. A taxa média foi de 76,7% considerando-se pouco significativo 

o desvio em relação à meta. 

Quanto aos resultados obtidos dos inquéritos aplicados ao pessoal não docente verifica-se uma taxa 

média de satisfação de 42,2%. A valorização de opiniões/sugestões, a resolução de problemas e a clareza 

na transmissão das informações não mereceram uma avaliação satisfatória.  

A meta não foi atingida sendo a taxa global média de 66%. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 

Ação 1 
Promoção de reuniões por parte da direção com os alunos, com as lideranças intermédias 
e com o PND 

Implementação 

. A Direção reúne com os delegados e/ou subdelegados de turma e com o PND de modo a 
identificar problemas e encontrar em conjunto soluções; 
. A Direção reúne com as lideranças intermédias de modo a encontrar soluções para fomentar 
a autonomia. 

Responsável pela 
implementação 

Direção 

Intervenientes Delegados e subdelegados de turma; Lideranças intermédias; PND 

Calendarização Bimestralmente 

Registos e 
Evidências 

Memorandos das reuniões 

Comunicação e 
Divulgação 

Reuniões, formais e informais, dos vários intervenientes 
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2.3.3. Trabalho colaborativo 
 

Enquadramento 
 
Plano de ação EPADRC  

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 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total 

 1  1  1   1   1 5 

Total 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5 
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Direção de turma 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total 

EB3  1 1   1  1 1  1 6 

OEC3  1 1   1  1 1  1 6 

1ºTPA  1 1   1  1   1 5 

1ºTCP/TRB  1 1   1  1   1 5 

2ºA TPA  1 1   1  1   1 5 

2ºTCP/TPA  1 1   1  1   1 5 

3ºV TPA  1 1  1   1 1  1 6 

3ºTPA/RFA  1 1   1  1 1  1 6 

3ºX TCP  1 1   1  1   1 5 

Total 0 9 9 0 1 8 0 9 4 0 9 49 

 
 
 
 

Coordenação direção de curso 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total 

 1 2 1 1 1 1 1 1   2 11 

Total 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 11 

 
 

Direção de curso 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total 

DC TPA 2   1  2 1  3  1 10 

DC RFA 1  1 1  1   1  1 6 

DC TCP 1  1   1 1 1 3 5 2 15 

DC TRB 1  1   1   3 3  9 

EB3   1     1 1 4 1 8 

OEC3   1      1 4 1 7 

Total 5 0 5 2 0 5 2 2 12 17 6 55 
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Departamento curricular 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total 

Línguas, Ciências 
Sociais e Humanas 

e Expressões 
1 1   1     1  4 

Matemática e 
Ciências 

experimentais 
1 1    1    1  4 

Agropecuária e 
Florestal 

2            

Hotelaria e 
Restauração 

1 1 1 1 1 2    2 1 10 

Total 5 3 1 1 2        

 
 

Coordenação EMAEI 

  Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total 

  1   1   1    1  1 5 

Total 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 

 

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. 

(ver anexo 8 – Relatório CDT) 

 

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. 

Durante o 2º semestre, realizaram-se as reuniões intercalares durante o mês de abril e as de reunião de 

avaliação final no mês de julho. 4 DT reuniram os respetivos conselhos de turma durante o mês de maio 

No entanto, e de acordo com os relatórios de desempenho apresentados pelas diferentes diretoras de 

turma, estabeleceu-se um contacto direto, informal e frequente entre os diferentes elementos dos 

conselhos de turma para troca de informações, com o objetivo de acompanhar os alunos na sua evolução 

e solucionar eventuais problemas. 

(ver anexo 9 – Relatórios DT) 
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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, do ECT, da PAF e da PAP para o regulamento interno; uniformizar 

procedimentos e documentos de operacionalização da FCT, do ECT, da PAF e da PAP; calendarizar os 

períodos de FCT e de ECT e de apresentação da PAP e da PAF; monitorizar os procedimentos necessários 

para a operacionalização da FCT, do ECT, da PAF e da PAP; discutir propostas de atividades para o PAA e  

divulgação dos cursos; fazer o ponto de situação da FCT dos cursos profissionais e do estágio dos CEF; 

fazer o ponto de situação da PAP dos cursos profissionais e da PAF dos CEF. 

(ver anexo 10 – Relatório CDC) 

 

Direção de curso 

As reuniões de direção de curso visaram tratar dos seguintes assuntos: divulgar informações; definir e 

ajustar os planos de ação FCT/PAP e ECT/PAF e fazer o ponto de situação do seu cumprimento; organizar, 

uniformizar procedimentos e atualizar documentos relativamente à FCT, ao ECT à PAF e à PAP; indicar os 

professores acompanhantes de FCT e de ECT e os orientadores da PAP; aprovar os anteprojetos das PAP; 

discutir propostas de atividades para o PAA; dar informações e esclarecimentos relativamente ao 

processo de FCT e  de ECT aos EE; monitorizar a FCT e o ECT; fazer um ponto de situação semanal 

relativamente a cada um dos alunos e à forma como estava a decorrer o estágio, as visitas dos professores 

acompanhantes, a relação com monitores e empresas, bem como o desempenho dos alunos. 

(ver anexo 11 – Relatórios DC) 

 

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. 

Não foi possível apurar os dados de 2º semestre do departamento de agropecuária e florestal. 

(ver anexo 12 – Relatórios CD) 
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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 para os alunos com RTP; 

analisar estratégias a adotar para o acompanhamento dos alunos estrangeiros no âmbito das medidas 

dos RTP.  

 Foram realizadas no total 5 reuniões da equipa permanente da EMAEI ao longo do ano letivo, tendo sido 

realizadas 28 reuniões individuais com elementos variáveis (diretoras de turma, encarregados de 

educação, alunos). 

(ver anexo 13 – Relatório EMAEI) 

 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Mediante os resultados obtidos e apresentados no relatório de autoavaliação, devem ser 

ponderadas as formas de trabalho colaborativo. 
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3.1.1. Capacitação dos recursos humanos 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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 contínua de PD e PND  

 

Meta - Taxa de PD e PND que frequenta ações de formação≥ 70,0% 

 

Periodicidade da monitorização da meta 1º momento: por ano civil (1º semestre); 2º momento: por ano 

letivo (2º semestre) 

 

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% 
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Dados em análise 
 
 

Formação realizada pelo Pessoal Docente 

Formação Percentagem 

Realizei formação. 100% 

 

Formação realizada pelo Pessoal Não Docente 

Formação Percentagem 

Realizei formação. 50,0% 

 

Análise 
 
Para o apuramento desta taxa, a equipa de autoavaliação/EQAVET considerou apenas a realização ou não 

de formação por parte do PD e PND. A distinção entre formação promovida pela escola, pelo centro de 

formação CFAECAN ou por iniciativa própria não é relevante para este objetivo. 

Não foram considerados para o cálculo da taxa de PD os docentes ausentes por baixa médica prolongada 

e os docentes com serviços mínimos atribuídos sem componente letiva. 

Não foram considerados para o cálculo da taxa de PND, as técnicas operacionais recém-chegadas e o 

docente aposentado. 

Os dados apresentados foram retirados do ficheiro enviado pelo CFAECAN (consideradas somente as 

ações realizadas entre os meses de setembro a dezembro), complementados com a informação obtida 

através dos inquéritos no Google Forms na área reservada da página da escola, aplicados ao PD e PND 

(consideradas as ações realizadas entre os meses de janeiro a junho). 

Apesar da taxa de PND estar abaixo da meta proposta, a média situa-se nos 75,0%.  

A meta foi, portanto, atingida, considerando a divulgação sistemática de ações promovidas pelo CFAECAN, 

o incentivo à valorização profissional através da formação e o facto de que todos os docentes 

frequentaram as ações promovidas pela escola, nomeadamente as jornadas pedagógicas realizadas no 

início do mês de setembro e a ação LMS - Learning Management System (Plataforma Moodle). 

Salienta-se, no entanto, que as propostas das ações de formação do nosso Plano de Formação, 

nomeadamente as mais específicas do ensino profissional, não foram contempladas no Plano de 

Formação do CFAECAN. 
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Avaliação do plano de formação tendo em conta os objetivos delineados: 

 

1- Diagnosticar as necessidades de formação do pessoal docente e não docente:  Foi feito o inquérito de 

necessidades de formação.  

2 - Garantir a formação contínua de docentes e a atualização permanente por parte dos restantes 

profissionais da educação:  Foram propostas ao CFAECAN as necessidades de formação. 

3 - Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho profissional do pessoal docente e não docente, 

permitindo o aprofundamento e atualização de conhecimentos e competências nas diversas áreas do 

saber:  Foram realizadas ações de formação que promoveram o desempenho profissional do PD e PND, 

nomeadamente a “Capacitação Digital de Docentes" e “LMS - Learning Management System (Plataforma 

Moodle)”. 

4 - Responder às atuais necessidades da escola, face à revisão e organização curricular em curso e aos 

desafios que se colocam, no presente, aos profissionais da educação: Foram propostas ações de formação 

tendo em atenção as áreas científico-didáticas e as necessidades de funcionamento da escola (Projeto 

MAIA). 

5 - Promover o sucesso educativo e a qualidade das experiências de ensino e das aprendizagens: 

De acordo com os resultados obtidos na avaliação de desempenho docente, na perspetiva dos alunos, a 

média de 3.66, em 4 (média de 1º semestre) reflete o grau de satisfação dos alunos perante as práticas 

letivas. 

6 - Partilhar experiências, ideias e recursos, facilitadores do desenvolvimento de uma prática pedagógica 

inovadora: Nas reuniões das várias estruturas são partilhadas, discutidas e analisadas as experiências 

vivenciadas. 

7 - Promover o trabalho colaborativo entre docentes e de desenvolvimento de projetos potenciadores da 

melhoria da qualidade das aprendizagens e do processo educativo: O Plano Anual de Atividades é muito 

abrangente, inovador e potenciador de aprendizagens. 

8 - Promover parcerias que criem oportunidades de mais e melhor formação de pessoal docente, não 

docente e famílias: O SPO, o PESES e o PDPSC desenvolveram atividades no âmbito do autoconhecimento, 

saúde, emoções e equidade e igualdade de género. 

9 - Estimular processos de mudança e inovação na escola potenciadoras de dinâmicas formativas:  Foram 

realizadas jornadas e ações no âmbito do Projeto MAIA, PADDE e Capacitação Digital. 

10 - Valorizar a escola enquanto espaço de formação e investigação: Algumas ações foram realizadas na 

escola e adaptadas à realidade da escola. 
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Ação 1 Elaboração, implementação e atualização do plano de formação  

Implementação 

. O plano de formação é definido para um período de 2 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 2 anos letivos, é elaborado um novo plano de formação. 

Registos e 
Evidências 

Plano de formação 

Comunicação e 
Divulgação 

Página web da escola; Plataforma Moodle 

Avaliação  
O plano de formação foi atualizado e as novas propostas de formação comunicadas ao 
CFAECAN 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

O coordenador PESES sugeriu a promoção de formação de professores em Educação para a 
Saúde 

 

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  

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 
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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 INA) 
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 e 
durante o ano letivo 2021/2022 foi realizado. 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 

Os inquéritos relativos às ações de formação passarão a ser de carácter obrigatório, o que 
implicará uma alteração do inquérito. (Realizou formação Sim ou Não) 
É necessário apurar se as ações contribuíram para o aperfeiçoamento do desempenho 
profissional, numa escala de 1 a 4. 
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3.2.1. Espaços e equipamentos 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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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Taxa de satisfação dos alunos de 2º e 3º anos 

 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% 

 

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 

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. 

 

 

 



 
  
 

 

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

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

2º semestre 

Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos 
 Muito 

satisfeito/a 
Satisfeito/a 

Pouco 
satisfeito/a 

Insatisfeito/a 
Taxa de 

satisfação 

1.Materiais /equipamentos 
disponibilizados para a minha área. 

40,91% 46,59% 9,09% 3,41% 87,5% 

2. Condições/recursos 
disponibilizadas nas salas de aula. 

32,95% 50,00% 11,36% 5,68% 83,0% 

3. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - biblioteca 
escolar 

36,36% 48,86% 11,36% 3,41% 85,2% 

4. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - bar. 

37,50% 39,77% 17,05% 5,68% 77,3% 

5. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - reprografia. 

44,32% 48,86% 4,55% 2,27% 93,2% 

6. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - secretaria. 

43,18% 48,86% 5,68% 2,27% 92,0% 

7. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - instalações 
sanitárias. 

44,32% 45,45% 5,68% 4,55% 89,8% 

8. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - espaços de 
lazer da escola. 

32,95% 47,73% 11,36% 7,95% 80,7% 

9. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - Parque de 
estacionamento. 

35,23% 39,77% 15,91% 9,09% 75,0% 

Taxa Média 84,8% 15,2%  

 

Taxa de satisfação dos Docentes 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Materiais /equipamentos 
disponibilizados para a minha 
área. 

43,3% 46,7% 3,3% 6,7% 90,0% 

2. Condições/recursos 
disponibilizadas nas salas de aula. 

13,3% 70,0% 16,7% 0,0% 83,3% 

*3. Espaço para receber 
pais/encarregados de educação. 

16,7% 20,0% 13,3% 3,3% 36,7% 

4. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - biblioteca 
escolar 

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100% 

5. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - bar. 

26,7% 53,3% 16,7% 3,3% 80,0% 

6. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - 
reprografia. 

53,3% 46,7% 0,0% 0,0% 100% 

7. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - secretaria. 

66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100% 

8. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - 
instalações sanitárias. 

60,0% 30,0% 10,0% 0,0% 90,0% 

9. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - espaços 
de lazer da escola. 

20,0% 63,3% 10,0% 6,7% 83,3% 
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10. Condições disponibilizadas 
nas instalações da escola - 
Parque de estacionamento. 

3,3% 23,3% 43,3% 30,0% 26,7% 

Taxa Média 83,7% 16,3%   

* Na questão três, 46,67% dos Docentes respondem que não têm opinião.  

 

Taxa de satisfação do Pessoal não Docente 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Materiais /equipamentos 
disponibilizados para a minha 
área. 

20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 80,0% 

2. Condições/recursos 
disponibilizadas nas salas de aula. 

0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 80,0% 

3. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - biblioteca 
escolar 

33,3% 46,7% 20,0% 0,0% 80,0% 

4. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - bar. 

13,3% 73,3% 13,3% 0,0% 86,7% 

5. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - secretaria. 

6,7% 80,0% 13,3% 0,0% 86,7% 

6. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - 
instalações sanitárias. 

26,7% 60,0% 13,3% 0,0% 86,7% 

7. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - espaços 
de lazer da escola. 

6,7% 46,7% 40,0% 6,7% 53,3% 

8. Condições disponibilizadas nas 
instalações da escola - Parque de 
estacionamento. 

0,0% 13,3% 46,7% 40,0% 13,3% 

Taxa Média 70,8% 29,2%  

 

Análise 
 
O inquérito foi aplicado aos alunos, ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Foram submetidos e 

analisados 88 inquéritos de 159 alunos, 30 inquéritos de 37 docentes e dos 20 elementos que compõem 

o pessoal não docente foram analisados 15 inquéritos. 

Sendo o objetivo “Gerir os recursos existentes procurando soluções equilibradas e de qualidade” com 

uma meta estabelecida de 80% constata-se que os alunos estão satisfeitos e a média da taxa de satisfação 

dos mesmos foi de 84,8%.  

No que concerne aos resultados dos inquéritos aplicados ao pessoal docente destaca-se negativamente 

o apuramento relativo às condições do parque de estacionamento da escola que mereceu uma taxa de 

satisfação de 27%. Das dez questões aplicadas resultou uma taxa média de satisfação de 83,7%.  

Conforme se pode observar no quadro referente aos resultados dos inquéritos aplicados ao pessoal não 

docente, a taxa de satisfação global foi de 70,8%. Para este valor contribuíram as questões relativas às 

condições do parque de estacionamento da escola e dos espaços de lazer.  

Conclui-se que a meta definida para o objetivo supracitado não foi atingida com 79,8%. 
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 

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 

Avaliação 

A minuta não foi criada tendo sido substituída pelas propostas de aquisição de novos 
equipamentos e melhoria de espaços, apresentadas e registadas nas atas das reuniões de 
departamento. 
A análise das propostas a inserir no plano de ação terá igualmente em conta os resultados 
insatisfatórios obtidos neste inquérito. 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
Não há necessidade de criação de minuta. 
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3.2.2. Procedimentos administrativos e organizacionais 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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%. 

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% 

 

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. 



 
  
 

 

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

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

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. 

 

Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Existência dos/as 
psicólogos/as. 

40,91% 50,00% 6,82% 2,27% 90,9% 

2. Atendimento dos 
assistentes, técnicos e 
operacionais. 

40,91% 46,59% 10,23% 2,27% 87,5% 

3.Horários dos serviços. 34,09% 40,91% 18,18% 6,82% 75,0% 

4. Organização dos diferentes 
serviços. 

37,50% 46,59% 12,50% 3,41% 84,1% 

5. Serviços de apoio escolar. 39,77% 50,00% 6,82% 3,41% 89,8% 

Taxa Média 85,5% 14,5%  

 

Taxa de satisfação dos Docentes 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Implementação da avaliação 
da prática docente de forma 
contínua ao longo do ano. 

20,00% 66,67% 13,33% 0,00% 86,7% 

2. Simplificação das funções 
burocráticas. 

13,33% 46,67% 33,33% 6,67% 60,0% 

3.Organização de 
procedimentos. 

20,00% 53,33% 23,33% 3,33% 73,3% 

Taxa Média 73,3% 26,7%  
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Taxa de satisfação do Pessoal não Docente 

 
Muito satisfeito/a Satisfeito/a Pouco satisfeito/a Insatisfeito/a 

A organização dos 

serviços/horários 
13,33% 53,33% 33,33% 0,00% 

Taxa Média 66,7% 33,3% 

 

Análise 
 
O inquérito foi aplicado aos alunos, ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Foram submetidos e 

analisados 88 inquéritos de 159 alunos, 30 inquéritos de 37 docentes e dos 20 elementos que compõem 

o pessoal não docente foram analisados 15 inquéritos. 

Dos resultados apurados constituintes dos quadros apresentados conclui-se que a taxa global de 

satisfação relativamente aos procedimentos administrativos e organizacionais ficou a cinco pontos 

percentuais da meta de 80% delineada para o objetivo. Destacam-se apenas os resultados respeitantes à 

questão aplicada ao pessoal docente relativa à simplificação das funções burocráticas e a questão 

aplicada ao pessoal não docente relativa à organização dos serviços/horários, ambas com uma taxa de 

66,7%. 

Os alunos apresentam uma taxa de satisfação de 85,5%. 

A meta não foi atingida, estabelecendo-se nos 75,2%. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 

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 de modo a uniformizar os procedimentos e 
documentos oficiais. 

 
 
 

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; 
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Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

Sugere-se: 
. Continuidade na melhoria das plataformas de gestão interna 
. Rentabilizar a utilização dos documentos produzidos pela plataforma 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; 

 

Ações de melhoria 

Ação 4 Criação do manual de procedimentos para os assistentes técnicos e operacionais 

Implementação 
Criação do manual de procedimentos para os assistentes técnicos e operacionais que 
define os conteúdos funcionais, de acordo com o setor de afetação. 

Responsável pela 
implementação 

. Direção 

Intervenientes 
. Assistentes técnicos 
. Assistentes operacionais 

Calendarização . Início do ano letivo 2022/2023 

Registos e 
Evidências 

. Regulamento interno 

Comunicação e 
Divulgação 

. Reunião de apresentação dos manuais 
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3.2.3. Gestão de recursos humanos 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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 e 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 
 

Taxa de satisfação dos Docentes 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Gestão da distribuição de 
serviço. 

26,67% 56,67% 10,00% 6,67% 83,3% 

2.Gestão dos horários. 46,67% 46,67% 0,00% 6,67% 93,3% 

Taxa Média 88,3% 11,7%  
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Taxa de satisfação do Pessoal não Docente 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

1.Distribuição de serviço atendendo às 
aptidões e competências necessárias 
para as funções a desempenhar. 

13,33% 53,33% 33,33% 0,00% 

Taxa Média 66,7% 33,3% 

 

Análise 
 

O inquérito foi aplicado ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Foram submetidos e analisados 30 

inquéritos de 37 docentes e, dos 20 elementos que compõem o pessoal não docente, foram analisados 

15 inquéritos. 

O objetivo “Definir, dentro dos limites legais, critérios para a constituição de grupos e turmas, a 

elaboração de horários e a distribuição de serviço” foi analisado e os resultados apurados foram 

satisfatórios para o pessoal docente, ultrapassando em mais de oito pontos percentuais a meta de 80% 

definida.  

O pessoal não docente considera que a Distribuição de serviço atendendo às aptidões e competências 

necessárias para as funções a desempenhar fica aquém do expectável merecendo uma taxa de 66,7%. 

A meta não foi atingida, ficando a menos de três pontos percentuais da estabelecida. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 

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 
Nada a referir 

 
 

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 
Nada a referir 

 
 
 

Ação 3 
Definição de critérios de distribuição de serviço do PND atendendo às suas aptidões e 
competências e às características das funções a desempenhar 
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Avaliação  Os critérios foram definidos 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 

Deve ser criado um manual de procedimentos para os assistentes técnicos e operacionais 
que define os conteúdos funcionais, de acordo com o setor de afetação. 
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3.3.1. Clima organizacional 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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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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% 

 

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. 

 

Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos  

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Clima de segurança da escola. 38,64% 51,14% 6,82% 3,41% 89,8% 

2. Relação com o pessoal docente 
e não docente da escola. 

44,32% 42,05% 10,23% 3,41% 86,4% 

3. Gestão de conflitos de forma 
adequada, por parte da direção. 

31,82% 46,59% 15,91% 5,68% 78,4% 

Taxa Média 84,9% 15,2%  
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Taxa de satisfação dos Docentes 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Promoção de uma cultura de 
gestão aberta, mostrando 
disponibilidade para o diálogo. 

46,67% 46,67% 6,67% 0,00% 93,3% 

2.Existência de um clima de 
confiança. 

46,67% 40,00% 13,33% 0,00% 86,7% 

3.Gestão de conflitos de forma 
adequada, por parte da direção. 

26,67% 56,67% 13,33% 3,33% 83,3% 

4. Clima de segurança da escola. 40,00% 56,67% 3,33% 0,00% 96,7% 

Taxa Média 90,0% 10,0%  

 

Taxa de satisfação do Pessoal não Docente 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Disponibilidade para o diálogo e 
preocupação em criar o ambiente 
necessário para um bom 
desempenho. 

0,00% 33,33% 53,33% 13,33% 33,3% 

2. Gestão de conflitos de forma 
adequada. 

6,67% 33,33% 46,67% 13,33% 40,0% 

3.Relação com o pessoal docente 
da escola. 

40,00% 46,67% 13,33% 0,00% 86,7% 

Taxa Média 53,3% 46,7%  

 

Análise 
 

O inquérito foi aplicado ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Foram submetidos e analisados 30 

inquéritos de 37 docentes e, dos 20 elementos que compõem o pessoal não docente, foram analisados 

15 inquéritos. 

Dos resultados apresentados nos quadros constata-se que os alunos e o pessoal docente estão satisfeitos 

no que diz respeito ao clima organizacional, apresentando taxas de 84,9% e 90,0%, respetivamente. 

O pessoal não docente atinge uma taxa média de 53,3%. A disponibilidade, por parte da direção, para o 

diálogo e preocupação em criar o ambiente necessário para um bom desempenho foi uma questão que 

mereceu apenas uma taxa de satisfação de 33,3% e apenas 8 elementos consideram que a gestão de 

conflitos é realizada de uma forma adequada. 

A meta definida para o objetivo não foi alcançada, atingindo uma taxa média de satisfação de 76,1%. 



 
  
 

 

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

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

2º semestre 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 

Ação 1 Dinamização de atividades mobilizadoras do espírito de equipa e promotoras de bem-estar 

Avaliação  

. Foram dinamizadas atividades de partilha de produtos produzidos pelos alunos. 

. Dia da Abelha 

. Dia do Pi 

. Mercado EPADRC 

. Restaurante pedagógico 

. Dia Mundial da Atividade Física/ Dia Mundial da Saúde 

Revisão do 
Plano e 

Proposta de 
Melhoria 

. Continuação destas atividades, mas envolvendo mais frequentemente o PND. 
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4.1.1 Implementação de projetos 
Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

 

Enquadramento 
 
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 

Meta - Implementação de projetos ≥ 5 projetos por ano letivo 

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 1 deste 

relatório. 

Análise 
 

De acordo com o PAA, para o desenvolvimento de todas as áreas inscritas no 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 (cujo relatório final pode ser consultado no anexo 7 deste relatório); " Produção de 

Vinho EPADRC"; EPADRC Voluntária/ Solidária; EPADRC Europeia; Projeto "Inês = Pedro?”; Academia de 

Líderes Ubuntu - Escola Ubuntu; Clube Ciência Viva.  

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 não se realizou; 

- No âmbito do projeto ERASMUS, foi 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. 

-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. De acordo com o relatório de coordenação deste 

clube (Anexos 5 e 6 deste relatório), num total de 12 atividades planificadas, foram cumpridas 6 

apresentando uma taxa de execução de 50%. 

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 ano letivo, considera-se, portanto, a implementação de 9 projetos. A meta foi atingida. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Ação 1 
Criação de oportunidades para os alunos participarem em projetos de aprendizagem 
relevantes para a formação cívica, profissional e académica 

Implementação Foram implementados vários projetos conforme consta no PAA. 

Responsável pela 
implementação 

Coordenador EDAP 

Intervenientes Docentes; Alunos; equipas PESES; EEC; BE; EDAP 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Registos e 
Evidências 

Candidaturas aos diversos projetos; Plano Anual de Atividades (PAA); Relatório das atividades 
da BE, da Estratégia da Educação para a Cidadania, do PESES, do Clube Europeu, 

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 

A equipa autoavaliação/EQAVET propõe. A reavaliação e eventual agregação dos objetivos 

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

projetos e atividades e 4.4.1. Dinamizar projetos na escola pela sua complementaridade e 

semelhança. 
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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  
 

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 

 

Meta 

Aumentar em 1,0% o número de stakeholders em cada ano letivo 

 

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% 45  312 16,9% 59 312 23,3% 

Parcerias 2 0 2 0,0% 7 9  7 9  

Totais 255 14 269 0,0% 52 321  66 321  
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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 

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. 

 
Até ao final do 2º semestre, foram estabelecidos 45 protocolos de colaboração no âmbito da FCT (19 na 

área de produção agropecuária; 20 na área da restauração e 6 na área de eletrónica e computadores). 

No ano letivo 2021/2022, foram estabelecidos um total de 59 protocolos de colaboração no âmbito da 

FCT, que corresponde a um aumento percentual de 23,3%. 

Foram ainda estabelecidas as seguintes parcerias no âmbito do projeto “Ciência Viva”: 

- Associação de Agricultores da Região de Alcobaça (AARA); 

- Cooperativa Agrícola de Alcobaça (COOP); 

- Centro de Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Alcobaça e Nazaré (CFAECAN); 

- Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN); 

- Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV); 

- Universidade de Coimbra; 

- Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 

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; 
. Contacto com empresas das áreas de formação dos diplomados, no sentido de estabelecer 
novos protocolos de colaboração. 

Responsável pela 
implementação 

Direção 
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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 

Avaliação 
Foram estabelecidos 59 novos protocolos de colaboração no âmbito da formação em 
contexto de trabalho, nas diversas áreas de formação e 7 parcerias no âmbito do projeto 
“Ciência Viva” 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 

. Devem ser reforçados os protocolos FCT já existentes com as empresas desde que reúnam 
condições favoráveis;  
. Devem ser referidos na página web da escola, em separador próprio, as parcerias e os 
protocolos estabelecidos. 
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4.2.1. Participação de pais, encarregados de educação e famílias 
Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos 

 
 

Enquadramento 
 
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 

 

 

Meta - contactos com EE ≥ à média de 5 contactos por aluno em cada semestre 

 
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 

 

Taxa de participação de pais, EE e famílias 

Ano letivo 2021/2022 -2º semestre 

Turmas 
Nº alunos 

no período 
em análise 

Contactos Nº mínimo 
de 

contactos  
Total Taxa % 

Presencial Taxa % 
Não 

presencial 
Taxa % 

1ºTPA - 21/24 24 26 8,18 292 91,82 120 318 165,0 

1ºTRB - 21/24 11 19 14,73 110 85,27 55 129 134,5 

1ºTCP - 21/24 9 18 19,15 76 80,85 45 94 108,9 

2ºA TPA - 20/23 21 3 1,54 192 98,46 105 195 85,7 

2ºB TPA - 20/23 12 5 1,99 246 98,01 60 251 318,3 

2ºTRB - 20/23 8 8 4,37 175 95,63 40 183 357,5 

3ºA RFA - 19/22 5 77 56,20 60 43,80 25 137 448,0 

3ºX TPA - 19/22 11 36 57,14 27 42,86 55 63 14,5 

3ºV TPA - 19/22 17 10 4,13 232 95,87 85 242 184,7 
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3ºX TCP - 19/22 17 13 8,61 138 91,39 85 151 77,6 

Média cursos profissionais 135 215 12,20 1548 87,80 675 1763 161,2 

EB3 - 21/22 8 21 11,73 158 88,27 40 179 347,5 

OEC3 - 21/22 9 19 10,50 162 89,50 45 181 302,2 

Média CEF 17 40 11,11 320 88,89 85 360 323,5 

Média escola 152 255 12,01 1868 87,99 760 2123 179,3 

 

Análise 
 

Neste 2º semestre, considerando os contactos presenciais e não presenciais, por iniciativa da escola e/ou 

por iniciativa própria, regista-se uma taxa global de participação de 179,3%. 

Os cursos profissionais apresentam uma taxa global de 161,2% e os CEF 323,5%.  

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. 

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: 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. Os 

contactos com encarregados de educação incluem: contactos presenciais; não presenciais; reuniões 

presenciais e à distância; atividades abertas à comunidade; por iniciativa da escola e/ou por iniciativa 

própria.  

Ao número de contactos contabilizados pelos diretores de turma aquando da reunião de avaliação do 2º 

semestre, acresce o último contacto para entrega das avaliações aos encarregados de educação, 

comunicado a esta equipa via email. 

Conclui-se que a meta foi atingida. 
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Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 

Ação 1  Promoção de eventos direcionados aos pais, encarregados de educação e famílias 

Implementação  Promover eventos direcionados aos pais, encarregados de educação e famílias 

Responsável pela 
implementação 

Coordenador EDAP 

Intervenientes Departamentos curriculares; Pais, EE e famílias 

Calendarização Durante o ano letivo 

Registos e 
Evidências 

PAA 

Comunicação e 
Divulgação 

Relatórios das várias estruturas intermédias/equipas; Publicação na página web da escola; 
Redes sociais 

Avaliação  Não foi promovido qualquer evento direcionado aos pais, EE e famílias 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
O PAA do próximo ano letivo deverá contemplar atividades que vão ao encontro das famílias 

 

Ação 2 
 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 

Avaliação  Esta ação foi implementada 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 
Esta ação deve continuar a ser implementada 
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4.3.1. Mecanismos de comunicação 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC 2021/2022 

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 Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos de comunicação ≥ 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: 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%. 

 

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% 

 
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.  

 

Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos  

 
Muito 

satisfeito/a 
Satisfeito/a 

Pouco 
satisfeito/a 

Insatisfeito/a 
Taxa de 

satisfação 

1.Formas de comunicação 
utilizadas pela escola/DT: enviadas 
por email, whatsapp, telefone. 

44,32% 44,32% 5,68% 5,68% 88,6% 

2.Divulgação das atividades da 
escola através das redes sociais. 

37,50% 46,59% 9,09% 6,82% 84,1% 

Taxa Média 86,4% 13,6%  

 

Taxa de satisfação dos Docentes 

 
Muito 

satisfeito/a 
Satisfeito/a 

Pouco 
satisfeito/a 

Insatisfeito/a 
Taxa de 

satisfação 

1.Com a fácil circulação de 
informação na escola tanto 
ascendente como descendente 
(entre os docentes e a direção 
bem como o inverso). 

16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 83,3% 

2.Formas de comunicação 
utilizadas pela escola. 

33,33% 56,67% 10,00% 0,00% 90,0% 

3. Divulgação das atividades da 
escola através das redes sociais. 

43,33% 46,67% 10,00% 0,00% 90,0% 

Taxa Média 87,8% 12,2%  
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Taxa de satisfação dos Não Docentes  

 
Muito 

satisfeito/a 
Satisfeito/a 

Pouco 
satisfeito/a 

Insatisfeito/a 
Taxa de 

satisfação 

1.Fácil circulação de informação 
na escola tanto ascendente como 
descendente (entre os assistentes 
operacionais/técnicos e a direção 
bem como o inverso). 

6,67% 33,33% 46,67% 13,33% 40,0% 

2.Divulgação das atividades da 
escola através das redes sociais. 

13,33% 66,67% 13,33% 6,67% 80,0% 

Taxa Média 60,0% 40,0%  

 
 

Análise 
 
O inquérito foi aplicado aos alunos, ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Foram submetidos e 

analisados 88 inquéritos de 159 alunos, 30 inquéritos de 37 docentes e, dos 20 elementos que compõem 

o pessoal não docente, foram analisados 15 inquéritos. 

Dos inquéritos aplicados aos alunos e ao pessoal docente respeitantes ao objetivo “Diversificar e 

potenciar os circuitos de comunicação e interação internos e externos” e organizados nos respetivos 

quadros, verifica-se que a meta foi ultrapassada situando-se nos 86,4% e 87,8%, respetivamente. 

Dos resultados dos inquéritos aplicados ao pessoal não docente, destaca-se a insatisfação de 60% alusivos 

à circulação de informação na escola tanto ascendente como descendente (entre os assistentes 

operacionais/técnicos e a direção bem como o inverso). 

Os resultados apurados situam-se nos 78,1% apresentando um desvio pouco significativo em relação à 

meta estabelecida. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação: 
 
 

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 

As propostas apresentadas no relatório de 1º semestre não foram implementadas. 
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. 
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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 

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 

Avaliação  
. Foram efetuadas várias ações de divulgação de oferta formativa por exemplo, outdoors, 
publicidade em carros e autocarros, presença em feiras… 

Revisão do Plano 
e Proposta de 

Melhoria 

Substituir a ação por Criação de um plano de comunicação que inclua a estratégia de 
divulgação da oferta formativa 
. Definir o plano de divulgação durante o 1º semestre do próximo ano letivo. 
. Aplicar inquérito de motivação/expetativa/interesses/vocação para: a) traçar o perfil do 
aluno que frequenta a escola e b)  adaptar a estratégia de divulgação. 
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4.3.2. Mecanismos de participação 
 

Enquadramento 
 
Plano de Ação EPADRC  

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 Taxa de satisfação relativamente aos mecanismos de participação ≥ 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: 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%; 

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% 

 
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, todas as questões apresentam um grau de concordância superior a 80,0%. A questão 2 concentra 

um maior grau de discordância.  
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Dados em análise 
 

Taxa de satisfação dos alunos 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Representação dos alunos nos 
diferentes órgãos 

37,50% 50,00% 7,95% 4,55% 87,5% 

2.Análise, por parte da direção, 
das propostas apresentadas pelos 
alunos. 

34,09% 44,32% 11,36% 10,23% 78,4% 

Taxa Média 83,0% 17,0%  

 

Taxa de satisfação dos Docentes 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 
satisfação 

1.Diálogo dentro da comunidade 
escolar que promova uma cultura 
de corresponsabilização pela 
qualidade. 

30,00% 46,67% 23,33% 0,00% 76,7% 

2.Estratégias de aproximação à 
comunidade. 

46,67% 43,33% 6,67% 3,33% 90,0% 

Taxa Média 83,3% 16,7%  

 

Taxa de satisfação do Pessoal não Docente 

 Muito 
satisfeito/a 

Satisfeito/a 
Pouco 

satisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Taxa de 

satisfação 

1.Diálogo dentro da comunidade 
escolar que promove uma cultura 
de corresponsabilização. 

0,00% 46,67% 46,67% 6,67% 46,7% 

2.Estratégias de aproximação à 
comunidade. 

0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 60,0% 

Taxa Média 53,3% 46,7%  

 
 
 

Análise 
 
O inquérito foi aplicado aos alunos, ao pessoal docente e ao pessoal não docente. Foram submetidos e 

analisados 88 inquéritos de 159 alunos, 30 inquéritos de 37 docentes e dos 20 elementos que compõem 

o pessoal não docente foram analisados 15 inquéritos. 

Para o objetivo definido “Fomentar a participação de todos os elementos da comunidade educativa 

(Stakeholders internos e externos)” verificou-se que a taxa de satisfação dos alunos e do pessoal docente 
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é superada e atinge um valor médio de, aproximadamente, 83%. O pessoal não docente não se encontra 

satisfeito no que concerne a um diálogo promotor de uma cultura de corresponsabilização, dentro da 

comunidade escolar, nem relativamente às estratégias de aproximação à comunidade. A taxa de 

satisfação média nestas duas questões ficou pelos 53,3%. 

A meta dos 80% não foi atingida, estabelecendo-se a taxa média global nos 73%. 

 

Avaliação, revisão e melhoria do plano de ação 
 
 

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 

Nada a referir 

 

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; 
. A página web, uma vez que não foi atualizada, não contribuiu para uma melhoria dos 
resultados.  

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% 

 

Dados em análise 
 
Resultados do relatório de autoavaliação de 2º semestre. 
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Análise 
 

Das 30 metas estipuladas no plano de ação EQAVET, 14 não foram atingidas. Das 8 que avaliam o grau de 

satisfação da comunidade verifica-se que 7 não foram atingidas. A meta - Aumentar o grau de satisfação 

de toda a comunidade educativa em todos os domínios avaliados não foi atingida. 

 

 

 

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 2º 
semestre 

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 das várias estruturas. 
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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 2º 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 (Ver anexo 15 deste relatório) 
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Pontos fracos 

. A taxa de desistência 

No ciclo de formação 2019/2022 a taxa de desistência situa-se nos 22,7% (15 alunos). 

A elevada taxa de desistência no 3º ano do ciclo de formação: 10,5% no curso técnico/a de produção 

agropecuária e 5,6% no curso técnico/a de cozinha/pastelaria. 

. A taxa de absentismo 

Neste 2º semestre, a taxa de absentismo dos cursos profissionais situa-se nos 7,3% e a dos CEF nos 6,3%. A 

média da escola passou de 4,9%, no 1º semestre para 6,8%. 

A grande maioria das turmas regista um aumento entre 0,5% e 4,8%. 5 turmas apresentam uma taxa de 

absentismo superior à média.  

Salienta-se ainda a elevada taxa de faltas injustificadas, com 2 turmas a ultrapassar os 50,0%. 

. As ocorrências disciplinares e o não cumprimento dos deveres estipulados no regulamento interno 

. As taxas de insatisfação, principalmente do Pessoal Não Docente 

. Os mecanismos de comunicação e participação 

Fatores externos à organização 

Ameaças 

. A conjuntura socioeconómica desfavorável 

. O decréscimo da taxa de natalidade 

O decréscimo da taxa de natalidade a nível nacional, que atinge todas as escolas do país e a dificuldade na 

obtenção de alunos, ligados às escolas que frequentam desde os ciclos formativos anteriores. A conjunção 

destes fatores concorre para a dificuldade na abertura de novas turmas. 

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 
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RESUMO DOS RESULTADOS 
 

Nº Objetivos   Metas  RESULTADO 

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

Aumentar em 0,1% a taxa 
de conclusão dos cursos                                                          

SUPERADA 

1.1.2. 
Aumentar o número de 
diplomados colocados após 
a conclusão dos cursos 

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) 

SUPERADA 

1.1.3. 
Aumentar o número de 
diplomados colocados após 
a conclusão dos cursos 

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

SUPERADA 

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

Aumentar em 0,5% a taxa 
de diplomados colocados 
no mercado de trabalho 
(18 meses após a 
conclusão do ciclo de 
formação) 

NÃO ATINGIDA 

1.2.1. 
Reduzir o abandono 
escolar 

Reduzir em 1% a taxa de 
desistência de cada ciclo de 
formação 

SUPERADA 

1.2.2. Reduzir o absentismo 
Reduzir em 1% a taxa de 
absentismo 

NÃO ATINGIDA 

1.3.1. 
Diminuir o número de 
módulos em atraso 

Aumentar em 5% a taxa de 
recuperação de módulos 
em atraso 

SUPERADA 

1.3.2. 
Promover a equidade e a 
inclusão de todos os alunos 

Aumentar em 1% a taxa de 
sucesso dos alunos com 
RTP 

NÃO ATINGIDA 
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1.3.3. 
Promover uma cultura de 
esforço e empenho 

Aumentar a média anual 
das classificações 

SUPERADA 

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 ≥ a 10,0% 

SUPERADA 

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 ≥ 
a 10,0% 

SUPERADA 

1.4.3. 
Diminuir os 
comportamentos de 
indisciplina 

Reduzir em 2 % a taxa de 
participações disciplinares 

NÃO ATINGIDA 

2.1.1. 

Promover a 
interdisciplinaridade e o 
enriquecimento curricular 
pela articulação de 
projetos e atividades 

Taxa de consecução ≥80% NÃO ATINGIDA 

2.1.2. 

Promover a aquisição e o 
desenvolvimento das 
competências previstas no 
Perfil do Aluno 

Taxa de consecução ≥80% NÃO ATINGIDA 

2.2.1. 

Intensificar a relação da 
escola com as entidades 
empregadoras das áreas de 
formação dos diplomados. 

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) 

SUPERADA 

2.2.2. 
Adequar o perfil do aluno 
ao mercado de trabalho 

1. Obter a classificação 
mínima de 95 % no grau de 
satisfação dos 
empregadores, 
2. Obter a classificação 
mínima de 3,5 na média de 
satisfação por 
competência. 

SUPERADA  
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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 ensino ≥ 
80,0%. 

SUPERADA 

2.3.2. 

Incrementar a 
responsabilização das 
lideranças estratégicas e 
intermédias na melhoria do 
serviço educativo prestado 

Taxa de satisfação 
relativamente às lideranças 
≥ 80,0%. 

NÃO ATINGIDA 

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 

Aumentar o registo 
/evidências dos momentos 
de partilha/trabalho 
colaborativo 

S/D 

3.1.1. 
Promover a formação 
contínua do pessoal 
docente e não docente 

Taxa de PD e PND que 
frequenta ações de 
formação≥ 70,0% 

SUPERADA 

3.2.1. 

Gerir os recursos 
existentes 
procurando soluções 
equilibradas e 
de qualidade 

Taxa de satisfação 
relativamente aos espaços 
e equipamentos ≥ 80,0% 

NÃO ATINGIDA 

3.2.2. 
Otimizar procedimentos 
administrativos e 
organizacionais 

Taxa de satisfação 
relativamente aos 
procedimentos 
administrativos e 
organizacionais ≥ 80,0% 

NÃO ATINGIDA 

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 ≥ 80,0% 

NÃO ATINGIDA 

3.3.1. 
Promover a mobilização e 
o grau de satisfação da 
comunidade 

Taxa de satisfação 
relativamente ao clima 
organizacional ≥ 80,0% 

NÃO ATINGIDA 

4.1.1. 
Dinamizar projetos na 
escola 

implementação de projetos 
≥ 5 projetos por ano letivo 

SUPERADA 
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4.1.2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Estabelecer e reforçar 
parcerias e protocolos com 
instituições e empresas de 
diferentes setores e áreas 
de formação  

Aumentar em 1,0% o 
número de stakeholders 
em cada ano letivo 

SUPERADA 

4.2.1. 

Envolver pais, 
encarregados de educação 
e famílias na vida escolar 
dos seus 
educandos 

Contactos com EE ≥ à 
média de 5 contactos por 
aluno em cada semestre 

SUPERADA 

4.3.1. 

Diversificar e potenciar os 
circuitos de comunicação e 
interação internos e 
externos 

Taxa de satisfação 
relativamente aos 
mecanismos de 
comunicação ≥ 80,0%. 

NÃO ATINGIDA 

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 ≥ 80,0%. 

NÃO ATINGIDA 

5.1.1. 
Consolidar a dinâmica de 
autoavaliação 

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 

NÃO ATINGIDA 
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Propostas de Ações de Melhoria 
 

Considerando os resultados obtidos são propostas desta equipa: 

1. 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 e à avaliação das ações da sua 

responsabilidade. 

2. A instituição do cargo de coordenação EDAP. 

3. 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. 

4. A criação de um plano de comunicação que inclua a estratégia de divulgação da oferta formativa, 

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. 

5. A criação de um plano de ação para a melhoria de espaços e equipamentos. 

6. A integração do Plano de Ação e Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) no Plano de Ação EPADRC. 

7. A aplicação de um inquérito de motivação/expetativa/interesses/vocação para, não só traçar o perfil 

do aluno que frequenta a escola, mas também adaptar a estratégia de divulgação. 

8. A dinamização de atividades mobilizadoras do espírito de equipa e promotoras de bem-estar, 

envolvendo mais frequentemente o PND. 

9. Uma ação de formação presencial, no início do ano letivo, para instruir todos os docentes na utilização 

das várias plataformas de gestão interna. 

10. A inserção de tutoriais e minutas na plataforma Moodle de modo a uniformizar os procedimentos e 

documentos oficiais. 

11. A rentabilização dos documentos produzidos pela plataforma de gestão interna. 

12. A promoção de reuniões bimestrais por parte da direção com os alunos e com as lideranças 

intermédias por forma a identificar problemas e encontrar soluções. 

13. A criação de um manual de procedimentos para os assistentes técnicos e operacionais que defina os 

conteúdos funcionais, de acordo com o setor de afetação. 
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14. 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.  

15. A concertação de formas de atuação na prevenção da indisciplina. 

16. 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.  

17. Considerando a calendarização do ano letivo e a carga horária de cada curso, as atividades propostas 

devem ser rigorosamente discutidas, analisadas e selecionadas em CT de modo a permitir maior 

articulação e desenvolvimento curricular, nomeadamente através da promoção de projetos agregadores 

e globalizantes. 

18. A sensibilização da comunidade escolar, nomeadamente o PND, para a importância da sua 

participação no processo de autoavaliação da escola. 

19. Considerando o eixo de ação, a área de intervenção e o objetivo - Promover a equidade e a inclusão 

de todos os alunos, a meta – Aumentar em 1,0% a taxa de sucesso dos alunos com RTP - é demasiado 

redutora e não inclui, efetivamente todos os alunos. Sugere-se a alteração da meta e a definição de ações 

mais abrangentes. 

20. Ponderadas as metas no final do 2º semestre e considerando que tanto a meta 1.1.3. Aumentar em 

0,5% os diplomados que prosseguem estudos como a meta 1.1.4. Aumentar em 0,5% os diplomados 

colocados no mercado de trabalho concorrem para a meta 1.1.2. Aumentar o número de alunos em 

prosseguimento de estudos e que alcançar a meta 1.1.3. prejudica o alcance da meta 1.1.4. e vice-versa, 

sugere-se a sua eliminação e a manutenção, unicamente da meta 1.1.2. 

21. A reavaliação e eventual agregação dos objetivos 2.1.1. Promover a interdisciplinaridade e o 

enriquecimento curricular pela articulação de projetos e atividades e 4.4.1. Dinamizar projetos na escola 

pela sua complementaridade e semelhança. 

 

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. 
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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, 07 de setembro de 2022  
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ANEXO 1 



Nº Nome

Plano Anual de Atividades 2021/2022

1 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



Nº Nome

Plano Anual de Atividades 2021/2022

41 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 Àrvore "

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.



Nº Nome

Plano Anual de Atividades 2021/2022

81 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

106 “Sabores EPADRC vai a…”

107 O Bolo da (Des)igualdade Mundial: que ética para a vida?

108 RADAR 360,  A FEIRA

109 Visita à Feira do Porco no Montijo

110 Dia da Abelha

111 Visita  ao Departamento de Engenharia Mecânica do IPL , Museu do MIMO e Castelo de Leiria
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ANEXO 2 



 Atividades Público-alvo Balanço
Ser Diferente: exercícios para experimentar viver com deficiência física Turmas 1º ano Cumprido
Maratona de cartas Amnistia Internacional: assinatura de petição online Comunidade Educativa Cumprido
Ações de voluntariado diversas na escola e no exterior Comunidade Local Cumprido
Ações de solidariedade: recolha de bens, horta solidária Comunidade Local Cumprido
Ação de sensibilização: Isaac, homem não verdadeiro? (vídeo) Turmas 1º-2º-3º ano Não cumprido
Projeto Inês=Pedro? Turmas 1ºCP/RB 2ºTPA/RB 3ºXCP/ARFA Cumprido
Chegar refugiado e ficar Português: os nossos refugiados partilham a sua história Turmas 1ºTPA e 1ºCP/ RB Não cumprido
Semana dos Afetos: caixa dos afetos, jogos dos afetos, palestra APAV sobre violência no namoro Turmas 1º-2º-3º ano Cumprido
Devolver à Terra: compostagem em meio escolar Turmas 3ºX CP e 1ºCP Cumprido
Ação de sensibilização: a invasão da agricultura insustentável (vídeo) Turma 1ºTPA Cumprido
Reciclagem em cada sala de aula e fim das garrafas de plástico Comunidade Educativa Cumprido
Ação de sensibilização com artista Xico Gaivota ou Europe Direct Turmas 2º ano Não cumprido
Dia Mundial da Alimentação: entrega de maçã c informação nutricional à comunidade educativa 2ºT RB p/ Comun Edu Cumprido
Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudável: distribuição de snack saudável 3ºXCP 1ºCP 2ºRB p/ Comun Edu Cumprido
Dia Mundial da Saúde: circuito de caminhada orientada na mata da escola c/ QRCODES BE Comunidade Educativa Cumprido
Dia Mundial sem Tabaco Comunidade Educativa Não cumprido
Feira do Empreendedorismo Turmas 2º-3º ano Cumprido
Encontros c Pessoas Inspiradoras na BE: profissionais diferentes áreas partilham experiência vida e profissão Turmas 1º 2º-3º ano Cumprido

Nº de atividades planificadas: 18
Nº de atividades cumpridas: 14
Percentagem de execução: 78 %

Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE)

Plano anual de atividades

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça Ano letivo 2021-2022





A análise da folha inicial deste relatório, correspondentes às atividades planificadas permite identificar, clara e rapidamente, as atividades cumpridas e não cumpridas ao longo do 

ano letivo 2021-2022, consultando a coluna do Balanço.

Num total de 18 atividades planificadas, foram cumpridas 14 apresentando uma taxa de execução de 78%. 

As 4 atividades planificadas que não foram cumpridas não o foram por constrangimentos vários de agendamento.

Faz-se um balanço positivo da EECE 21-22 considerando que todos os domínios foram abordados e a articulação existente entre EECE-BE-PDPSC-PESES-SPO trouxe uma dinâmica 

diferente às atividades desenvolvidas. Continua a destacar-se as ações do voluntariado que permitem estabelecer uma presença forte da entidade EPADRC junto da comunidade 

local

Considera-se que a articulação com os CT é um ponto que continua a precisar de ser trabalhado/ melhorado.

Sugestões para o próximo ano letivo:

manter articulação EECE-BE-PDPSC-PESES-SPO

para uma intervenção mais ativa dos alunos: cada turma escolher um domínio EECE para trabalhar, em forma de projeto continuado, disponibilizando cada disciplina um número 

de horas para o efeito.

não havendo possibilidade nos horários duma tarde livre para desenvolver as ações de voluntariado prever uma forma para que possam ser realizadas.

Alcobaça, 28 de junho de 2022

A Coordenadora da BE

Dora Moleiro, PB
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RELATÓRIO CRÍTICO DE AVALIAÇÃO  

PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL - PESES 

(Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto e Lei nº 120/99, de 11 de agosto) 

Ano Letivo 2021/2022 

 
 

1.Identificação do Coordenador do Projeto: 
  

Nome: Marco Aurélio da Encarnação Mata 
 
 Grupo disciplinar: 520 – Biologia e Geologia 
 
1.1 Identificação da Equipa: 

 
Nome: José Azevedo 
 
Grupo disciplinar:620 – Educação Física 

 
 
 
2. Caracterização do projeto: 
 

Este relatório tem como intuito dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do presente ano 

letivo e realizar uma avaliação do impacto que o mesmo teve na comunidade escolar. 

De acordo com o que está definido no Projeto Educativo da escola, alicerçado nas necessidades da 

comunidade escolar e baseado nas diretrizes do Ministério da Educação, o Projeto de Educação para 

a Saúde e Educação sexual (PESES) implementado desenvolveu atividades nas seguintes áreas 

temáticas: Saúde Mental e Prevenção da Violência, Educação para a Saúde, Educação Alimentar e 

Ambiental, Atividade Física, Comportamentos Aditivos e Dependências, Afetos e Educação para a 

Sexualidade e Igualdade de Género. 

 
3. Finalidades: 
 

- A valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual, 

respeitando o pluralismo das conceções existentes na sociedade portuguesa;  
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- O desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no 

campo da sexualidade;  

- A melhoria dos relacionamentos afetivo – sexuais dos jovens;  

- A redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, tais como a gravidez 

não desejada e as infeções sexualmente transmissíveis;  

- A capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexuais;  

- O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais;  

- A valorização de uma sexualidade responsável e informada;  

- A promoção da igualdade entre os sexos;  

- O reconhecimento da importância de participação no processo educativo de encarregados de 

educação, alunos, professores e técnicos de saúde;  

- A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos;  

- A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do 

sexo ou orientação sexual.  

 

4. Objetivos: 
 
- Valorizar a sexualidade respeitando o pluralismo das conceções existentes na sociedade 

portuguesa. 

- Desenvolver as competências nos jovens que permitam escolhas informadas. 

- Melhorar os relacionamentos afeto-sexuais. 

- Reduzir as consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco tais como gravidez não 

desejada e doenças sexualmente transmissíveis. 

- Melhorar a proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexual. 

- Respeitar as diferentes orientações sexuais. 

- Valorizar a sexualidade responsável e informada. 

- Promover a igualdade entre os sexos. 

- Reconhecer a importância de participação no processo educativo. 

- Compreender cientificamente o funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos. 

- Eliminar comportamentos baseados na descriminação sexual ou na violência em função do sexo ou 

orientação sexual. 
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5. Ações desenvolvidas para coordenar a participação do PESES na escola:  
 
Uma vez que iniciei as minhas funções na escola em novembro, procurei dar continuidade ao projeto 

PESES iniciado pela docente Célia Ferreira. 

Ao longo do ano letivo, foram realizadas reuniões de articulação com a restante equipa do PESES, o 

docente de Educação Física, José Azevedo, a coordenadora da Biblioteca Escolar e do projeto da 

Cidadania da escola, a docente Dora Moleiro e com a psicóloga da escola, Anete Catulo. 

Foram também realizados contactos com os parceiros locais (Unidade de Cuidados à Comunidade – 

UCC do ACES ON, na pessoa da enfermeira Susana Rolo e os Bombeiro Voluntários de Alcobaça) 

Fui articulando a preparação das atividades com os diretores de turma e com os restantes docentes 

de forma a que estivessem sempre informados das ações a realizar nas suas turmas. 

 

6. Ações para promover o projeto na escola: 
 
 

PESES 
2021/
2022 

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
- Comemoração do Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha 
Saudável  
- Dia Mundial da Diabetes 
- Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida 
- Comemoração do Dia Mundial da Pessoa com Deficiência 
- Comemoração da Semana dos afetos 
- Comemoração do Dia Mundial das Doenças Raras 
-Sessão de Sensibilização sobre o tema “IST” 
- Sessão de Sensibilização sobre o tema “Métodos Contracetivos” 
- Sessão sobre primeiros socorros e SBV 
- Comemoração do Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física 
-Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro 
- Comemoração do Dia Mundial da Segurança e Saúde no 
Trabalho 
- Sessão de Sensibilização sobre o tema “Álcool” 
- Comemoração do Dia Mundial sem tabaco 
-Comemoração do Dia Nacional da luta contra a obesidade 
-Ações de Sensibilização para práticas de higienização 
- Campanha de recolha de tampinhas 

Nº 

Total previstas  

até  

ao  

final  

do ano 

 

Total em % 

Atividades planificadas 18 100% 

Atividades realizadas 13 72% 
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Atividades que envolveram as turmas 13 72% 

Atividades não realizadas 5 28% 

Nota: A  sublinhado estão as atividades que não se realizaram   

 
 

7. Impacto das ações na escola:  
 
- Destaca-se a envolvência da comunidade nas atividades desenvolvidas: alunos, docentes e não 

docentes.  

- Maior conhecimento e compreensão por parte dos alunos de conteúdos relacionados com as IST´s. 

- Consciencialização para importância de uma alimentação saudável e da prática de exercício físico. 

- Maior sensibilização para os riscos de comportamentos aditivos. 

- Orientação dos alunos para adotarem atitudes mais responsáveis, saudáveis, seguras e éticas. 

 
 

8. Produtos gerados:  
 
- Promoção, proteção da saúde e prevenção da doença na comunidade educativa;  

- Maior consciência na tomada de decisões; 

- Aumento das competências em saúde de alunos e professores;  

- Promoção de um ambiente escolar seguro e saudável. 

 
 
9. Recursos utilizados (financeiros e materiais):  
 
Recursos materiais da escola (Aparelhos de exercícios do percurso de manutenção da escola, material 
do ginásio, materiais de papelaria, material informático e audiovisual, etc.) 
 
 
10. Reflexão Final 
 
A implementação do projeto na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister 

integrou-se no conceito de uma escola promotora de saúde. Assim, abordou-se a saúde e o bem-

estar de forma constante e integrada e inscreveu-se essa política no projeto educativo. A escola 

esteve orientada para a ação e foi participativa.  
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Conforme mencionado anteriormente, o projeto PESES foi iniciado sob a coordenação da docente 

Célia Ferreira pelo que sofreu uma interrupção quando a mesma suspendeu as suas funções na 

escola. A grande parte da planificação das atividades já tinha sido realizada pelo que a minha ideia foi 

aplicar o que já tinha sido feito pelo grupo e dar continuidade ao que já estava definido, até porque o 

período que eu permaneceria na escola era incerto. Quando iniciei as minhas funções algumas 

actividades previstas já tinham sido realizadas e outras tinham ficado por realizar.  

O trabalho desenvolvido pela equipa PESES foi positivo, tendo atingido a maioria dos objetivos.  

Foi determinante para este sucesso o empenho dos docentes envolvidos na dinamização do projeto, 

o trabalho colaborativo, a planificação, as parcerias estabelecidas, o apoio da direção e de diversos 

docentes. 

Nem todas as atividades inicialmente previstas foram concretizadas devido a diversos fatores tais 

como a ausência de coordenador aquando da substituição do titular do cargo, falta de materiais 

essenciais à realização da atividade e gestão do calendário/ horário das turmas. 

 

Os principais constrangimentos relativamente à coordenação do projeto foram os seguintes:  

- Não ter estado no projeto desde o início deste; 

- Falta de experiência como coordenador do PESES; 

- Dificuldades de articulação das atividades com os horários das turmas.  

 
11. Proposta de melhoria para o próximo ano letivo: 

-Promover a formação de professores em Educação para a Saúde;  

-Potenciar parcerias com instituições; 

- Dar continuidade às atividades desenvolvidas com sucesso nos anos anteriores. 

 

Alcobaça, 11 de Julho de 2022 
 

 Coordenador 
(Marco Mata) 
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ANEXO 4 



Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens

 Atividades Público-alvo Balanço

 Receção dos novos alunos para formação de utilizadores sobre as valências e utilização da BE Turmas 1º ano Cumprido
 Formação de utilizadores com apoio à seleção, organização e exposição da informação: literacia da informação Todas as Turmas Cumprido
 Divulgação do modelo de pesquisa Plus aprovado na escola Coordenadores Cumprido
 Ação de sensibilização sobre direitos de autor (ação PADDE) Todas as Turmas Cumprido
Ação de sensibilização na web nem tudo é de qualidade 1ºCP/ RB Não cumprido (*)

Apoio a diferentes projectos de turma com recurso à impressora 3D da BE Todas as Turmas Cumprido
Apoio a diferentes atividades de aula tendo como base os recursos da BE Todas as Turmas Cumprido
Comemoração de datas festivas em articulação com as diferentes disciplinas Todas as Turmas Cumprido
Organização de exposições internas com projetos turma e exposições externas Todas as Turmas Cumprido
Produção de materiais formativos guiões e/ ou tutoriais Todas as Turmas Cumprido
Literacia dos Media: articulação com Área de Integração- conceitos básicos de literacia dos media Turmas-alvo Não cumprido (**)

Literacia dos Media: articulação com Área de Integração- detetar Fake News Turmas-alvo Não cumprido (**)

Concurso de soletração Turmas-alvo Não cumprido (***)

Nº de atividades planificadas: 13

Nº de atividades cumpridas: 9

Percentagem de execução: 69%

(*) atividade a desenvolver em outubro de 2022 associada ao projeto Digitalmente Doce- ideias com mérito RBE

(**) atividades em articulação com AI não cumpridas devido a vários constrangimentos do professor da disciplina

(***) atividade em articulação com Português não cumprida devido a constrangimento de calendarização

Biblioteca escolar

Plano anual de atividades

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça Ano letivo 2021-2022





Domínio B - Leitura e literacia

 Atividades Público-alvo Balanço

Dinamização do painel e site da BE Comunidade Edu. Cumprido
Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE) Tema 21-22 Contos de fadas e tradicionais articulação Línguas Comunidade Edu. Cumprido
Participação no Concurso Nacional de Leitura Comunidade Edu. Cumprido
Semana da Leitura: Leituras com Reflexão e desafios de leitura online Turmas-alvo Cumprido
Atividades de escrita partindo do jogo de cartas Read-on Turmas-alvo Cumprido
Newsletter da BE Comunidade Edu. Cumprido

Nº de atividades planificadas: 6

Nº de atividades cumpridas: 6

Percentagem de execução: 100%

Biblioteca escolar

Plano anual de atividades

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça Ano letivo 2021-2022



Domínio C - Projetos e parcerias

 Atividades Público-alvo Balanço

Projeto Literacia Digital na BE: em articulação com TIC para formação de utilizadores em plataforma LMS Moodle (Ação PADDE) Todas as Turmas Cumprido
Projeto Literacia Digital na BE: em articulação com TIC para formação de utilizadores em Google Docs e Slides Todas as Turmas Cumprido
Projeto Literacia Digital na BE: em articulação com TIC para formação de utilizadores em plataforma LMS Moodle e outras (Ação Professores/as Cumprido
Projeto Literacia Digital na BE: em articulação com TIC para formação de utilizadores AO Não cumprido (*)

Projeto Literacia Digital na BE: em articulação com TIC para formação de utilizadores AT Não cumprido (*)

Projeto Leituras com reflexão na BE: em articulação com diferentes disciplinas para leitura com sentido crítico Todas as Turmas Cumprido
Projeto Encontros com Pessoas Inspiradoras na BE: em articulação com as disciplinas da componente técnica em que Turmas-alvo Cumprido
Parceiria UC: palestras, atividades práticas e exposições Turmas-alvo Cumprido
Desenvolvimento da parceria com a BMA PBs Cumprido
Participação nas reuniões da RBCA PBs Cumprido
Participação na conceção/ concretização do PAA concelhio PBs Cumprido
Colaboração na dinamização do seminário “Da arte de ler...” Comunidade Edu. Cumprido

Nº de atividades planificadas: 12

Nº de atividades cumpridas: 10

Percentagem de execução: 83%

(*) atividades não cumpridas devido a constrangimentos de calendarização e a necessiadde de priorizar os alunos

Biblioteca escolar

Plano anual de atividades
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Domínio D - Gestão da biblioteca escolar

 Atividades Público-alvo Balanço

Manutenção dos recursos materiais e digitais bem como dos equipamentos da BE Equipa BE Cumprido
Divulgação das linhas orientadoras do trabalho desenvolvido e dos resultados alcançados junto da direção, conselho pedagógico e PB Cumprido
Promoção do papel da BE na estratégia de cumprimento dos objetivos do plano de ação/ melhoria da escola Equipa BE Cumprido
Avaliação da BE de acordo com as orientações da RBE, implementação do MABE. PB Cumprido
Avaliação continua das atividades realizadas, análise e divulgação dos resultados e redefinição de estratégias Equipa BE Cumprido
Registo estatistico de presenças, requisições- excel BE                                                                                                                                                                        Equipa BE Cumprido

Nº de atividades planificadas: 6

Nº de atividades cumpridas: 6

Percentagem de execução: 100%

Biblioteca escolar

Plano anual de atividades

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça Ano letivo 2021-2022



A análise das 4 folhas iniciais deste relatório, correspondentes aos diferentes domínios do MABE, permite identificar, clara e rapidamente, as atividades cumpridas e não

cumpridas ao longo do ano letivo 2021-2022, consultando a coluna do Balanço. 

 No Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagens das 13 atividades planificadas não foram cumpridas 4, correspondendo a uma taxa de execução de 69%.  

Motivos para o não cumprimento das atividades: uma atividade foi adiada para o início do próximo ano letivo, outra não foi possível realizar devido a constrangimentos de

agenda e duas estavam pensadas em articulação com a disciplina de AI não se tendo realizado por constrangimentos vários associados ao professor da disciplina.

No Domínio B - Leitura e literacia foram cumpridas as 6 atividades que estavam planificadas, correspondendo a uma taxa de execução de 100%.

No Domínio C - Projetos e parcerias das 12 atividades planificadas não foram cumpridas 2, correspondendo a uma taxa de execução de 83%.

Motivos para o não cumprimento das atividades: as atividades que não foram possíveis realizar (formação para AO e AT) não o foram por constrangimentos de calendarização e a

necessidade de priorizar os alunos.

No Domínio D - Gestão da biblioteca escolar foram cumpridas as 6 atividades que estavam planificadas, correspondendo a uma taxa de execução de 100%.

Relativamente ao funcionamento da BE mantém-se os seguintes problemas já anteriormente identificados: a equipa não cumpre os requisitos previstos na Portaria n.º 192-

A/2015, de 29 de junho e a constituição da equipa muda anualmente não permitindo um trabalho de continuidade que permitisse, eventualmente, ultrapassar os

constrangimentos criados pelo primeiro problema assinalado.

Sugestões para o próximo ano letivo:

manter afeta a tecnica informática do PDPSC

escolha de docentes que permitam uma equipa dinâmica e digital

apresentação atempada por parte da direção do orçamento atribuído à BE para que se possa proceder às aquisições necessárias em tempo real

Alcobaça, 21 de junho de 2022

A Coordenadora da BE

Dora Moleiro, PB
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ANEXO 5 



Clube Europeu: Epadrc Europeia
Plano anual de atividades
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça Ano letivo 2021-2022

 Atividades Público-alvo Balanço
 Palestra sobre fundos Europeus de apoio ao negócio jovem Turmas 3º ano Não cumprido
 Palestra sobre Cidadania Europeia    Turmas 2º ano Não cumprido
 Palestra sobre e espaço europeu Turmas 1º ano Não cumprido
Ementas Temáticas dando a conhecer a gastronomia de diferentes países Europeus Comunidade Local Cumprido
Flyer informativo dando a conhecer melhor os países das Ementas Temáticas Comunidade Local Cumprido
Semana da Europa e das Línguas- celebração do Dia da Europa Comunidade Educativa Cumprido
Concurso dos clubes europeus:  Turmas 1º, 2º e 3º ano Não cumprido
- os oceanos e a alimentação (atividade UC com microalgas)   Turma 3ºX CP (Cumprido)
-voluntariado (limpeza de praias) Turmas 1º, 2º e 3º ano (Não cumprido)
-dia internacional do voluntariado (palestra Europe Direct) Turmas 1º, 2º e 3º ano (Cumprido)
-dia mundial dos oceanos Turmas 1º e 2º ano (Não cumprido)
Infojogo da UE Comunidade Educativa Cumprido

Nº de atividades planificadas: 12
Nº de atividades cumpridas: 6
Percentagem de execução: 50 %



A análise da folha inicial deste relatório, correspondentes às atividades planificadas permite identificar, clara e rapidamente, as atividades cumpridas e não cumpridas ao longo do ano letivo 2021-2022, consultando a coluna do Balanço.

Num total de 12 atividades planificadas, foram cumpridas 6 apresentando uma taxa de execução de 50%. 

As 3 palestras planificadas não foram cumpridas por constrangimentos vários de agendamento por parte da Europe Direct (entidade que realiza as palestras).

Não se participou no concurso dos Clubes Europeus, apesar de 2 das atividades planificadas se terem realizado. Para participar seria necessário ter realizado as outras duas atividades bem como a recolha de evidências o que, ao momento da 
data limite do concurso, não se verificava.

Continua a registar-se o mesmo constragimento já anteriormente assinalado em relação ao funcionamento deste clube: o número de horas a cumprir nos cursos profissionais não torna viável a existência das horas devidas para funcionamento 
do mesmo. Assim, não se consegue ter alunos afetos ao clube que permitam a dinamização do mesmo. As atividades realizadas acabam por ser feitas a nível de turma, sendo os alunos mais passivos em relação às atividades desenvolvidas. 
Este ano  letivo, verificaram-se constrangimentos extra por parte do parceiro Europe Direct. De facto, das 4 palestras agendadas apenas uma foi realizada. As restantes não se realizaram por falta de agenda do parceiro.

Sugestões para o próximo ano letivo:

Considerando que o constrangimento não será ultrapassável sugere-se uma maior articulação com os conteúdos das disciplinas ( Línguas, AI) por forma a realizar atividades com os alunos que se enquadrem neste clube, à semelhança das 
ementas temáticas e flyers para o restaurante pedagógico.

Alcobaça, 5 de julho de 2022

A Coordenadora do Clube Europeu

Dora Moleiro, PB
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RELATÓRIO FINAL 
 

Atividades desenvolvidas no âmbito do programa “Escola 

Embaixadora do Parlamento Europeu”  
 

Ao continuar a integrar o programa EEPE, a Escola EPADRC mantém como 

objetivos contribuir para a formação integral dos seus alunos, pretendendo para isso: 

promover o exercício da cidadania europeia; contribuir para a formação e consolidação 

de uma consciência europeia; contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, 

na sua diversidade; incentivar nos alunos o gosto pela descoberta e o prazer pelo 

conhecimento sobre os países europeus; motivar a participação ativa do alunos na 

comemoração do Dia da Europa; promover o respeito pela multiculturalidade das 

sociedades atuais. 

Assim, a Escola desenvolveu diversas atividades relativas ao programa EEPE 

ao longo do ano letivo 2021/2022, interligando as atividades do Clube Europeu: 

EPADRC Europeia (já existente na escola anteriormente) com os conteúdos 

programáticos de diversas disciplinas dos cursos profissionais e CEF Tipo3. 

As atividades realizadas foram as seguintes: 

 - Dinamização do expositor «InfoPoint» sobre a UE e o Parlamento Europeu no edifício 

principal da escola,no expositor junto à Biblioteca Escolar (BE), com fácil acesso a toda 

a comunidade educativa; 

- Constituição da equipa de 3 professores embaixadores (Paula Malojo, Dora Moleiro, 

e Sofia Almeida) e da equipa de alunos como embaixadores júniores (alunos do 2º TRB 

– 8 alunos; 3ºX CP – 17 alunos); 

- Realização de atividades pedagógicas, interligado com os conteúdos programáticos 

da disciplina de Área de Integração, no intuito de sensibilizar os alunos para o 

conhecimento dos países que integram a EU, a democracia parlamentar europeia, as 

opções políticas e os valores da cidadania europeia, nomeadamente criação e 

exposição de cartazes informativos relativos aos diversos países europeus, com turmas 

do 1º e 2º ano; 
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- Dinamização do Restaurante Sabores EPADRC – cozinha da Europa, com confeções 

gastronómicas inspiradas em diversos países europeus, realizadas ao longo do ano, 

no âmbito das atividades de formação técnica com os alunos das turmas dos cursos 

profissionais de 2º e 3º ano de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar, projeto 

destinado à participação da comunidade envolvente à escola, que este ano voltou ao 

ativo, após a pandemia;   

- Elaboração de Ementas Temáticas,  dando a conhecer a gastronomia de diferentes 

países europeus, e de um Flyer informativo dando a conhecer melhor aos clientes, 

internos e externos, do Restaurante pedagógico, os países das Ementas Temáticas, 

atividades estas dinamizadas pelo Clube Europeu: EPADRC Europeia em interligação 

com as disciplinas de Línguas lecionadas na escola (Inglês, Francês, Português e 

outras) com as turmas de 2º e 3º ano de CP / RB; 

- Dinamização de Infojogos, na plataforma Emaze, com informações diversas sobre o 

Parlamento Europeu, os deputados europeus portugueses, entre outras informações, 

com uma vertente de aplicação-jogo interativa, disponibilizados por email, na página 

Web e nas redes sociais da escola. Seguem alguns exemplos desses 

Infojogos:https://www.emaze.com/@AOTCCCLFO/epadrc-europeia-2;  

https://www.emaze.com/@AOTWZLOTW/epadrc-europeia-4  

- Exposição de trabalhos relacionados com a Semana da Europa e das Línguas (9 a 13 

de maio);  

- Participação no Meeting Primavera 21/22 EUROPEA da Associação de Escolas 

Agrícolas Europeias, que decorreu de 16 a 20 de maio, em Sète, França e que contou 

com a participação de escolas profissionais de 22 países europeus, fomentando a 

partilha de experiências e conhecimento para a reflexão acerca do ensino na área 

agrícola sob o tema Economia Circular, pois o futuro da agricultura é responsabilidade 

de todos. 

- Palestra sobre Programas Europeus para Voluntariado Jovem, dinamizada pela 

Europe Direct, que resultou na participação em Erasmus+ Voluntariado de um aluno do 

2º ano durante uma semana na Finlândia. 

 Todas estas atividades são regularmente divulgadas na página Web da Escola 

EPADRC (https://www.epadrc.pt/pt ), no Facebook (https://pt-pt.facebook.com/epadrc), 

https://www.emaze.com/@AOTCCCLFO/epadrc-europeia-2
https://www.emaze.com/@AOTWZLOTW/epadrc-europeia-4
https://www.epadrc.pt/pt
https://pt-pt.facebook.com/epadrc
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no Instagram (https://www.instagram.com/epadrc/) e no Youtube 

(https://www.youtube.com/user/EPADRC ).Também procedemos a algumas 

publicações nos meios de imprensa locais. 

Devido a dificuldades de agendamento por parte da Europe Direct, a 

dinamização de palestras sobre  a cidadania europeia e o espaço europeu não se 

realizaram.  

 A fim de manter o estatuto de Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, a 

escola EPADRC pretende continuar a realizar as atividades previstas no programa.  

 

28/06/2022                                                                     A equipa EEPE da EPADRC 

 

 

Registo fotográfico das atividades realizadas  no âmbito do 

programa EEPE 

1.    

 

Expositor 

«InfoPoint» 

sobre a UE e 

o Parlamento 

Europeu 

 

 

 

2.   

 

Criação e 

exposição de 

cartazes 

informativos 

relativos à 

União 

Europeia 

https://www.instagram.com/epadrc/
https://www.youtube.com/user/EPADRC
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3.  

 

 

Dinamização 

de Infojogos, 

na plataforma 

Emaze 

4.  

Restaurante 

Pedagógico – 

Sabores 

EPADRC 

 

5.       

                          

                   

                          

 

Participação 

no Meeting 

Primavera 

21/22 

EUROPEA 

da 

Associação 

de Escolas 

Agrícolas 

Europeias 
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6.      

Participação no 

programa 

Erasmus+ 

Voluntariado de 

um aluno do 2º ano 

durante uma 

semana na 

Finlândia. 

 

 

 

28/06/2022                                                                             A equipa EEPE da EPADRC 
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RELATÓRIO CRITICO DO RESTAURANTE PEDAGÓGICO 
 

Ano letivo 2021/2022 
 

1. Identificação dos responsáveis pelo restaurante pedagógico: 

1.1 Cozinha: Carlos Silva e João Ramalho 

1.2 Restaurante: Rui Filipe 

2. Turmas envolvidas no serviço ao Restaurante: 3º TRCP e 2º TRRB 

3. Desenvolvimento do projeto do restaurante: 

O restaurante pedagógico “Sabores EPADRC”, funcionou às sextas-feiras à hora de 

almoço entre 5 de Novembro de 2021 e 1 de Abril de 2022 estando disponível, por 

marcação prévia através do site da escola, para um máximo de 24 pessoas da 

comunidade escolar e extraescolar. A equipa do restaurante terminou o projeto 

anual com uma atividade fora de portas, realizada no restaurante “Corações 

Unidos”. 

As ementas escolhidas (Anexo I) para desenvolver ao longo do projeto foram 

baseadas no programa de serviços de cozinha e pastelaria que, no 3º ano, abrange 

os módulos 14 – Preparação e confeção de cozinha tradicional portuguesa; 16 – 

Cozinhas do Mundo; 18 – Cozinha Criativa (lecionados pelo professor João 

Ramalho), 13 – Peças artísticas e decoração alimentar; 15 – Preparação e confeção 

de doçaria tradicional portuguesa; 17 – Preparação e confeção de pastelaria  

Internacional e 19 – Cozinha/Pastelaria – Serviços especiais (lecionados pelo 

professor Carlos Silva). 

O serviço de restaurante foi assegurado pela turma de 2º ano TRB, com a disciplina 

de Serviços de Restaurante e Bar (lecionada pelo professor Rui Filipe) com os tipos 

de serviços baseados nos módulos: 10 – Serviços Clássicos; 11- Serviço de vinhos; 

13 – Novas tendências na Restauração. 

Durante o desenvolvimento do projeto, houve ainda a participação da BE e do 

Clube europeu na tradução e estruturação das diferentes ementas. 
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4.  Balanço de adesão da comunidade ao restaurante: 

Ao longo do ano letivo a adesão ao restaurante foi regular tendo atingido a 

máxima lotação na maior parte dos dias, havendo inclusive dias em que houve 

mais procura que as vagas disponíveis. A média de presenças de clientes nas 19 

ementas servidas no restaurante foi de 18,8 pessoas o que se pode considerar 

bastante positivo. 

No que diz respeito aos questionários apresentados (Anexo II) aos clientes após o 

serviço devemos considerar o grau de satisfação bastante bom, com a maioria das 

questões apresentadas a terem uma avaliação de muito bom. Alguns questionários 

tinham sugestões de melhoria que compilámos e deixamos no capítulo seguinte. 

 

5. Sugestões 

No que a sugestões de melhoria concerne, a equipa de técnicos responsável pelo 

restaurante pedagógico sugere que sejam efetuadas alterações no layout de 

cozinha e restaurante de forma proporcionar aos alunos uma experiência mais 

próxima da realidade, e legalidade, de uma unidade de restauração que 

encontrarão aquando das FCT efetuadas e depois do curso terminado. Para tal a 

cozinha carece de uma estrutura que permita ter uma adequada receção de 

mercadorias, um correto acondicionamento assim como diferentes zonas de 

preparação e confeção de diferentes tipos de alimentos de forma e evitar 

contaminações cruzadas. Na transposição dos alimentos para o serviço de sala é 

também importante que a respetiva zona tenha equipamentos de manutenção de 

pratos quentes com o auxílio de luzes ultravioleta, por exemplo.   

Na sala, e no seguimento de diferentes sugestões dos clientes, sugerimos que se 

melhore a decoração com vista também a melhorar a acústica da sala. 

A loiça utilizada pelo restaurante também deve ser melhorada de forma a poder 

apresentar um serviço mais homogéneo e contemporâneo quer a nível de loiças, 

quer de talheres e copos, dando, sempre que possível preferência às marcas do 

concelho.  
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Alcobaça, 31 de Julho de 2022  

Os professores:  

Cozinha: João Ramalho 

Pastelaria: Carlos Silva 

Restaurante: Rui Filipe  
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Anexo I – Ementas servidas 
Data Tema Ementa 

Couvert Amuse Bouche Entrada Prato Principal Sobremesa 
05/11/21 Minho Pão, azeitonas, manteiga 

e/ou azeite aromatizados 
Bolinhos de bacalhau Caldo Verde Rojões à moda do 

MInho 
Mexidos  

19/11/21 Trás-os-
Montes 

Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Bola de Fumeiro Croquetes de alheira 
em cama de grelos 

Feijoada à 
transmontana 

Toucinho do ceu de murça  

26/11/21 Estremadura Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Pataniscas de 
Bacalhau 

Creme de marisco Frango na Púcara Cornucópias de maça 
alcobaça  

03/12/21 Alentejo Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Lâminas de queijo e 
enchidos regionais 

Açorda Alentejana Migas Alenteganas Pão de Rala 

10/12/21 Ilhas Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Bolo do caco,  Polvo Guisado Alcatra Pudim de Papaia 

17/12/21 Tradições 
Natalicias 

Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Salada de polvo com 
molho verde 

Trouxa de Bacalhau 
em creme de 

legumes 

Bifes de Perú 
Recheados 

Rabanadas de pão de noz 
e abobora recheadas com 

doce ovos e frutos 
vermelhos  

14/01/22 Espanha Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Tapas diversas Zaruzela Paella Creme catalana  

21/01/22 França Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Quiche Lorraine Bouillabaisse Coq au vin Tarte tatin  

28/01/22 Itália Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Minipizzas ravioli de ricota e 
espinafres com pesto 

Ossobuco à la  
Milanesa 

Tiramissu 

11/02/22 Grécia Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Horiátiki saláta 
(salada camponesa) 

Fasoláda (sopa de 
feijão branco) 

Mussaka Baklava 

18/02/22 Brasil Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Pastel Brasileiro Moqueca de 
camarão 

Feijoada à brasileira Quindim 

25/02/22 India Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Sopa de pepino e 
iogurte e Pão de grão 

e cebola roxa 

Jhinga Molee Caril vermelho de 
frango 

Arroz Doce Indiano 
(Kheer) 

04/03/22 China Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Crepes chineses Sopa aromática de 
massa de arroz com 

castanhas de caju 

Porco Agridoce Banana caramelizada e 
gelado 

11/03/22 Vegetariano Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Pataniscas de 
legumes 

Salada de arroz 
selvagem e vegetais 

Portobello salteado, 
hambúrguer de grão 

e vegetais verdes 

Semi-frio de frutos 
vermelhos  

18/03/22 Slow food Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Creme de coentros, 
mousse de requeijão 
de ovelha e azeite de 

noz moscada 

Bacalhau a baixas 
temperaturas, 

açorda de ameijoa, 
couli de pimentos e 

emulsão de coentros 

Lombinho de porco 
em sous vide, gratin 
de batata, legumes,  
redução de vinho do 

porto 

Sobremesa surpresa  

25/03/22 Cozinha de 
Autor 

Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Aveludado de 
Tomate, piso de 

manjericão e 
crocante de queijo 

ilha 

Camarão Picante, 
açorda de milho 

amarelo, malagueta 
e coentros. 

Peito de pato, migas 
de batata doce e 

abóbora, misto de 
legumes, redução de 

vinho o porto e 
frutos silvestres 

Bolo chocolate, brigadeiro 
e frutos vermelhos  

01/04/22 Alunos Azeitonas aromatizadas 
Manteiga aromatizada 

Paté de sapateira  

Cogumelos salteados 
Salada de polvo 

Moelas 
Salada de orelha 

Bacalhau em BT, 
amêndoa, esmagada 
de favas e fumeiro, 
legumes no forno  

Coxas de pato, 
batata doce e salada 

de couve branca 

Pêra bêdeda com gelado 
de baunilha/crocante  

08/04/22 Corações 
Unidos 

Pão, azeitonas, manteiga 
e/ou azeite aromatizados 

Sonhos de Peixe             
chocos fritos          
Escabeche de 

Sardinha Picadinho 
misto 

Aveludado de 
Legumes e Juliana 

Cachaço de Malhado  
em Sous vide, batata 

doce, legumes e 
fumeiro 

Cornucópia, bolo de maçã 
de Alcobaça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

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

 
Anexo 2 – Questionários de Avaliação 
 

Carimbo de 
data/hora 

Avalie a 
qualidade da 
ementa 

Avalie a 
apresentação 
dos pratos 

Avalie a qualidade 
do serviço de sala 

Avalie o ambiente 
da sala Quer deixar alguma sugestão? 

11/19/2021 14:00:59 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

11/19/2021 14:09:43 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Dou os parabéns a toda equipa 

11/19/2021 14:10:15 Muito Bom Bom Bom Muito Bom Decoração do espaço 

11/19/2021 14:10:23 Muito Bom Muito Bom Bom Muito Bom   

11/19/2021 14:47:35 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

11/26/2021 14:06:15 Bom Muito Bom Bom Bom   

11/26/2021 14:07:05 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Continuem assim, parabens 

11/26/2021 14:07:56 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

11/26/2021 14:08:45 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bolo menos doce 

11/26/2021 14:08:51 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

11/26/2021 14:09:20 Muito Bom Bom Bom Bom   

11/26/2021 14:09:31 Muito Bom Muito Bom Bom Bom O caminho faz se caminhando, Os meus parabéns 

11/26/2021 14:28:19 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

11/26/2021 14:28:25 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Devem continuar, muito bom 

11/26/2021 14:28:38 Muito Bom Muito Bom Bom Bom   

11/26/2021 14:29:11 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

12/3/2021 13:56:26 Muito Bom Muito Bom Bom Satisfaz Música ambiente 

12/3/2021 13:56:31 Bom Muito Bom Bom Bom Musica ambiente com o volume adequado 

12/3/2021 14:18:58 Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/3/2021 14:19:01 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom Tudo muito bom 

12/3/2021 14:19:41 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/3/2021 14:20:33 Bom Bom Muito Bom Muito Bom Boa continuacao 

12/3/2021 14:21:05 Bom Muito Bom Bom Muito Bom   

12/3/2021 14:31:05 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom Continuem! 

12/3/2021 14:32:15 A melhorar Muito Bom A melhorar Muito Bom   

12/10/2021 13:47:07 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/10/2021 13:47:51 A melhorar A melhorar A melhorar Muito Bom   

12/10/2021 14:09:12 Bom Bom Bom Bom   

12/10/2021 14:09:44 Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/10/2021 14:10:32 Bom Muito Bom Muito Bom Bom Boas festas para todos. 

12/10/2021 14:12:38 Muito Bom Muito Bom Bom Bom   

12/10/2021 14:13:20 Muito Bom Muito Bom Bom Bom   

12/10/2021 14:14:19 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

12/17/2021 14:12:07 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/17/2021 14:14:23 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/17/2021 14:14:37 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

12/17/2021 14:18:38 Muito Bom Muito Bom Bom Bom   

12/17/2021 14:22:42 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   
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12/17/2021 14:26:34 Muito Bom A melhorar Muito Bom Bom 

             
Formas absorver som  da sala ,cortiça ,quadros ,algo 
com tecido ...... 

12/17/2021 14:31:17 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/17/2021 14:31:43 Muito Bom Bom Bom Muito Bom   

12/17/2021 14:32:21 Muito Bom Bom Muito Bom Bom   

12/17/2021 14:32:23 A melhorar A melhorar A melhorar A melhorar   

12/17/2021 14:33:13 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

12/17/2021 14:33:47 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/17/2021 14:33:54 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

12/17/2021 14:35:43 Muito Bom E Muito Bom Muito Bom   

12/17/2021 14:40:17 A melhorar A melhorar A melhorar Muito Bom 

Não queremos deixar nenhuma sugestão, apenas 
congratular os docentes da área técnica e os 
discentes. A harmonia acontece quando todos se 
entregam. Parabéns.  

1/14/2022 14:04:19 Muito Bom Muito Bom Bom Bom   

1/14/2022 14:06:46 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom 
Melhorar a decoração do espaço. Ótimo serviço. 
Alunos sob excelente orientação. Obrigado 

1/14/2022 14:07:57 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/14/2022 14:08:34 A melhorar Bom Muito Bom Bom   

1/14/2022 14:09:13 Satisfaz Satisfaz Bom Bom   

1/14/2022 14:30:43 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

1/21/2022 14:12:35 A melhorar A melhorar A melhorar A melhorar   

1/21/2022 14:13:31 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/21/2022 14:14:31 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/21/2022 14:15:27 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Continuar  

1/21/2022 14:16:11 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/21/2022 14:16:33 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/21/2022 14:26:46 Muito Bom Muito Bom Bom Bom   

1/21/2022 14:27:07 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/21/2022 14:28:21 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom Menos cacau no tiramisu 

1/21/2022 14:28:52 Satisfaz Satisfaz Bom Bom   

1/21/2022 14:29:15 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

1/28/2022 14:14:51 Muito Bom Bom Satisfaz Satisfaz Continuação de um bom trabalho. 

1/28/2022 14:20:25 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/28/2022 14:31:11 Satisfaz Bom Bom Bom Tudo ótimo. Parabéns 

1/28/2022 14:32:01 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Obrigada prontidão ☺ 

1/28/2022 14:33:14 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/28/2022 14:33:57 Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/28/2022 14:43:35 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

1/28/2022 14:44:04 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

2/11/2022 14:06:25 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

2/11/2022 14:06:39 Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

2/18/2022 13:54:42 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

2/18/2022 14:08:27 Bom Muito Bom Bom Muito Bom   

2/18/2022 14:08:48 Bom Bom Bom Bom   

2/18/2022 14:29:41 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

2/25/2022 14:01:01 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Gostei  da experiência obrigada 
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2/25/2022 14:14:02 Satisfaz Muito Bom 

Havia uma 
empregada a 
incomodar o nosso 
almoço Muito Bom   

2/25/2022 14:15:41 Bom Muito Bom 

Podia ser melhor se 
nao tivesse uma 
empregada a chatear Bom   

2/25/2022 14:16:10 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

2/25/2022 14:16:36 Muito Bom Muito Bom Bom Muito Bom   

2/25/2022 14:17:13 Muito Bom Bom Muito Bom Bom   

2/25/2022 14:20:02 Muito Bom Bom Muito Bom Bom   

3/4/2022 13:32:22 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/4/2022 13:42:36 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom 
C0ntinuem com esta boa forma de envolver a 
comunidade extra escola 

3/11/2022 13:26:48 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/11/2022 13:42:06 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

3/11/2022 14:03:57 Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/11/2022 14:06:10 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/11/2022 14:09:26 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom 5 estrelas . Parabéns 

3/11/2022 14:09:56 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom 
Musica ambiente mais selecionada e com mais 
qualidade de sonoridade 

3/11/2022 14:38:18 Excelente Muito Bom Muito Bom Muito Bom Continuem assim 

3/18/2022 13:43:57 Muito Bom Bom Bom Muito Bom   

3/18/2022 13:44:06 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/18/2022 13:44:58 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/18/2022 13:47:24 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom 

A questão da apresentação deve ser reformulada. Não 
dá para perceber se se refere à aparências dod pratos 
ou à descrição que o aluno faz dos pratos.  

3/18/2022 13:50:53 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/18/2022 13:51:15 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/18/2022 13:51:30 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/18/2022 14:04:25 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/18/2022 14:05:06 Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/18/2022 14:10:56 Bom Muito Bom A melhorar Bom   

3/18/2022 14:11:23 Muito Bom Excelente Muito Bom Muito Bom   

3/25/2022 14:01:10 A melhorar A melhorar A melhorar A melhorar   

3/25/2022 14:01:27 A melhorar A melhorar A melhorar A melhorar   

3/25/2022 14:23:19 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom Parabéns 

3/25/2022 14:23:50 Muito Bom Exelente Bom Muito Bom   

3/25/2022 14:35:36 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

3/25/2022 14:51:41 Muito Bom Excelente Bom Bom   

3/25/2022 14:51:50 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 14:13:26 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 14:13:26 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   

4/1/2022 14:13:42 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 14:14:18 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 14:24:15 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 14:24:49 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Bom   
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4/1/2022 14:24:58 Bom Bom Bom Bom   

4/1/2022 14:25:32 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom 
A continuar, muito bom. Já tive noutros Restaurantes 
Pedagógicos e ainda não tive melhor 

4/1/2022 14:25:50 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 14:26:12 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 14:55:17 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 15:01:55 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 15:02:57 Muito Bom Muito Bom Muito Bom Muito Bom   

4/1/2022 15:05:56 Muito Bom Muito Bom Bom Bom 
Nada a dizer estão de parabéns bom sossegados 
todos 
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REL-CDT 

 

RELATÓRIO CRÍTICO DE COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Coordenador/a de Diretores de Turma (CDT) 
 
Nome: Maria José Pires Sampaio de Figueiredo Costa 

Grupo Disciplinar: 300 

 

2. Conselho de Diretores de Turma: 

 

Diretor de Turma Ano/ Turma/Curso 

Susana Costa OEC 

Lúcia Casalta EB3 

Maria João Ferreira 1ºTPA 

Carla Realinho 1~TRCP/TRB 

Patrícia Monteiro 2ºA TPA 

Maria José Sampaio 2ºB TPA/TRB 

Helena Teixeira 3ºX TCP 

Mª de Lurdes Tuna Carvalho 3º V TPA 

Sofia Almeida 3ºA RFA/X TPA 

 
3. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
Ao longo do ano, foram realizadas 5 reuniões de conselho de diretores de turma (07/09; 02/11; 25/01; 

04/04 e 07/07) que visaram tratar dos seguintes assuntos: divulgação de informações; análise das 

competências do DT; preparação do ano letivo 2021/2022; divulgação do programa de mentoria 

EPADRC; preparação das reuniões de conselho de turma iniciais, intercalares e de final de semestre. 

 
 

4. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências da coordenação; Articulação de estratégias e procedimentos com as 

estruturas de direção, administração e gestão e com os diretores de turma; Aspetos 

positivos/negativos) 

 

A coordenação foi feita conforme o previsto no Regulamento Interno, tendo presidido a 5 reuniões do 

conselho de diretores de turma (CDT). Tendo em conta as informações recebidas pela direção, tal como as 

pesquisas e os contactos efetuados, procurei sempre prestar todos os esclarecimentos e apoio necessários a 

todos as diretoras de turma (DT), de forma a facilitar a implementação das regras em vigor. 
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REL-CDT 

No início do ano letivo, foram disponibilizados às DT todos os documentos de registo utilizados na escola e 

esclarecidas todas as funcionalidades do programa Escola.pro. Sempre que necessário, foram criados 

documentos ajustados a determinados procedimentos que foram disponibilizados a todas as DT como 

possíveis ferramentas de trabalho. 

Para efeitos de registo no programa informático de alunos, foram dadas as indicações necessárias às DT com 

base na especificidade dos cursos de educação e formação e dos cursos profissionais. 

Elaborei sempre um guião orientador que foi sempre discutido e reajustado em trabalho colaborativo entre 

todas as DT, nas reuniões de CDT. Este guião visou sempre a uniformização de procedimentos a usar na 

preparação dos conselhos de turma, tendo sido uma ferramenta que se revelou muito útil e facilitadora do 

trabalho de todas as DT. 

A minha representação no conselho pedagógico revestiu-se de uma importância acrescida pelo facto de ser 

este o órgão de definição e aprovação de linhas orientadoras importantes para o exercício da coordenação e 

respetiva orientação dos restantes diretores de turma. 

Enquanto coordenadora, dei a conhecer, a todos os DT todas as informações relevantes ao trabalho de cada 

diretor de turma. Esta atuação teve sempre como propósito a uniformização de procedimentos. 

A coordenação foi desenvolvida em plena articulação com a Direção. Todos os diretores de turma foram 

regularmente informados e esclarecidos, formal ou informalmente, mediante as necessidades.  

 

Como aspetos negativos, é de referir as dificuldades sentidas pela maioria das DT: 

 

- A fraca assiduidade dos alunos; 

- A difícil gestão do comportamento dos alunos relativamente a algumas situações que ocorreram em 

determinadas aulas e que causaram problemas disciplinares; 

- O desinteresse manifestado por alguns alunos pela área de formação, com uma participação pouco 

organizada e comportamento indisciplinado que prejudicam o normal funcionamento das atividades letivas, 

comprometendo o processo ensino/aprendizagem da turma; 

- A fraca participação e o fraco desempenho do papel de educadores por parte dos pais e encarregados de 

educação, que referem não saber o que fazer para alterar comportamentos  

 

 

Como aspetos positivos, destaco: 

- o trabalho colaborativo entre todas as diretoras de turma; 

- a prontidão de todas as DT nas respostas solicitadas; 

- a interajuda e à vontade para resolver qualquer dúvida entre todas as DT; 

- a abertura da direção, que se mostrou sempre disponível e recetiva às propostas do conselho de diretores 

de turma; 

- o apoio que a psicóloga da escola quer em assuntos pessoais dos alunos quer em situações escolares, 

nomeadamente no apoio na apresentação das PAP, uma colaboração ativa, extremamente colaborante e 

sempre disponível; 

- o elevado grau de empenho e dedicação das DT no trabalho com os alunos;  

- a experiência profissional da maioria dos DT, que conduziu a uma correta avaliação e consequente resolução 

de muitas situações problemáticas. 

 

5. Sugestões de melhoria 

Da leitura e análise dos relatórios críticos de DT, destaco as seguintes sugestões: 
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- Aumentar a interdisciplinaridade promovendo atividades práticas dentro e fora da escola. As visitas de 

estudo são uma mais-valia para estes alunos. É importante permitir que os alunos conheçam diversos 

estabelecimentos/instituições, vivam no real e apliquem as práticas exploradas em aulas perante 

dinamização de atividades para a comunidade; (Lúcia) 

- Promover atividades com saídas de campo e tarefas de índole mais prática, num contexto 

profissionalizante; (Susana) 

- Promover atividades que envolvam a participação dos encarregados de educação; (Lurdes) 

- Não atribuir o cargo de diretora de turma a docentes do departamento da área de formação 

agroflorestal e pecuária, em virtude do acumular do trabalho do acompanhamento da FCT e da PAP; 

(Patrícia) 

- Existir, se possível, uma hora comum com a turma e a DT para tratar de assuntos da direção de turma. 

(Carla) 

- incentivar o CT a desenvolver com os alunos atividades de cariz mais prático que levem o aluno a 

descobrir, a produzir, a ser mais autónomo e proativo. (Zé) 

- como coordenadora, penso que é importante continuar a investir na otimização de documentos e 

procedimentos. 

 

 

EPADRC, 26 de julho de 2022 

A Coordenadora de Diretores de Turma 

 

________________________________ 

(Maria José Sampaio) 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE TURMA 

 

Ano letivo 2021-2022 

 

1. Identificação da Diretora de Turma (DT) 
 
Nome: Maria João Coelho Castro Dias Sousa Ferreira 

Diretora de Turma do 1.º Ano    Turma A            Curso: Curso Profissional de Técnico de Produção 

Agropecuária 

Grupo Disciplinar: 300 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 

No 1º semestre, foram realizadas duas reuniões (20/10/2021; 11/11/2021); 
No 2º semestre, foram realizadas três reuniões (03/02/2022; 26/04/2022; 21/07/2022). 
Nestas reuniões, foram tratados os seguintes assuntos:  
 
Reunião nº 1 
Ponto 1 - Informações; Ponto 2 - Caracterização da turma; Ponto 3 - Definição de estratégias 
e uniformização de procedimentos; Ponto 4 - Análise de Plano de Estudo para 
implementação da Autonomia e Flexibilidade/Plano de Atividades da turma; Ponto 5 - Outros 
assuntos.  
 
Reunião nº 2 
Ponto 1 - Informações; Ponto 2 – Análise da assiduidade e comportamento individual e global 
da turma; Ponto 3 – Análise do aproveitamento global da turma; Ponto 4 – PAA da turma; 
Ponto 5 - Outros assuntos.  
 
Reunião nº 3 
Ponto 1 – Informações; Ponto 2 – Análise da assiduidade e comportamento individual e 
global da turma; Ponto 3 – Ratificação das propostas de avaliação; Ponto 4 – Análise do 
aproveitamento individual e global da turma; Ponto 5 – Balanço das atividades realizadas; 
Ponto 6 – Outros assuntos. 
 
Reunião nº 4 
Ponto 1 - Informações; Ponto 2 – Análise da assiduidade e comportamento individual e global 
da turma; Ponto 3 – Análise do aproveitamento individual e global da turma; Ponto 4 – 
Balanço das atividades realizadas; Ponto 5 - Outros assuntos.  
 
Reunião nº 5 
 
Ponto 1 – Informações; Ponto 2 – Análise da assiduidade e comportamento individual e 
global da turma; Ponto 3 – Ratificação das propostas de avaliação; Ponto 4 – Análise do 
aproveitamento individual e global da turma; Ponto 5 – Balanço das atividades realizadas; 
Ponto 6 – Outros assuntos.  
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3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DT; Articulação com as estruturas de direção, administração e 

gestão, conselho de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos positivos/negativos) 

 

Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao balanço do 

aproveitamento foram apresentados, analisados e registados nas atas de Conselho de Turma. 

Acresce referir que os mesmos também foram reportados e analisados no relatório de 

autoavaliação semestral elaborado pela equipa de autoavaliação da escola. (EQAVET). 

Neste ponto, começo por salientar a relação de cordialidade que mantive com os 

diferentes elementos da comunidade escolar, desde o Órgão de Gestão, passando pelos 

colegas docentes dos diversos departamentos, pelos auxiliares de ação educativa, pelos 

elementos dos serviços administrativos e, principalmente, pelos alunos, alicerce da minha 

atividade profissional.  

Enquanto Diretora de Turma, ao longo do ano letivo, não me limitei apenas à transmissão 

de informações e gestão de faltas, fiz o possível para facilitar o desenvolvimento psicológico 

do aluno, promover o conhecimento e a aceitação de normas, valores e atitudes. A relação 

pedagógica que estabeleci com os discentes, foi, na minha opinião, cordial e decorreu 

normalmente, tendo-se resolvido quase todos os problemas inerentes ao quotidiano escolar. 

Tendo em conta que o comportamento do aluno é sempre produto de tudo aquilo que o 

rodeia e que a escola é um espaço de formação global do indivíduo, entendo que cabe ao 

professor promover interações educadas e respeitosas, não apenas entre si e os discentes, 

mas também entre estes e os seus pares. Assim, nas aulas, bem como fora da sala de aula, 

foram tidos em consideração e promovidos valores como o respeito pelo outro, a aceitação 

das diferenças individuais e a integração, através de uma comunicação acessível e de 

proximidade. Quando detetei dificuldades na aprendizagem, mostrei-me sempre disponível 

para os ajudar a ultrapassá-las e, ao longo do ano letivo, tentei estar sempre presente e 

participar, de forma ativa, em atividades do Plano Anual de Atividades que decorreram na 

escola para, assim, ser parte integrante.  

Ao nível da relação escola/família, tentei envolver os Pais/Encarregados de Educação, 

informando-os ou solicitando o seu apoio, sempre que as barreiras, os problemas e as 

atitudes dos seus educandos o justificavam. Sabendo o quanto é importante que confiem em 

mim enquanto professora ou Diretora de Turma, tento estabelecer uma relação afável, 

mostrando-me sempre disponível para os ouvir e ajudar a resolver as situações escolares 

mais problemáticas dos seus educandos. Assim, tentei desempenhar da melhor forma todas 

as tarefas inerentes ao cargo, dentro dos parâmetros oficialmente definidos. Nem sempre foi 

possível a vinda de alguns à Escola, por incompatibilidade de horários relacionados com o 

trabalho, no entanto, mostrei-me sempre disponível para os receber fora desse horário, 

conforme as suas disponibilidades. Procurei sempre mantê-los informados acerca do 

percurso dos seus educandos: aproveitamento, comportamento e assiduidade, tendo os 

mesmos, dentro do possível, cooperado, no sentido de os alertarem para o facto de se 

aplicarem mais, serem mais responsáveis com os seus deveres escolares e melhorarem o seu 
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comportamento em termos de assiduidade e de alguma agitação em contexto de sala de 

aula.  

Avalio que desenvolvi também um bom relacionamento com os professores da turma. 

Disponibilizei-me sempre para apoiar os meus colegas, assim como contei com o seu apoio, 

quando foi necessário, nomeadamente no diagnóstico de dificuldades manifestadas por 

vários alunos a nível cognitivo e, igualmente, sócio-afetivo, e na concertação de estratégias, 

destinadas à remediação, ou mesmo superação, dessas dificuldades. Como Diretora de 

Turma, solicitei, no início do ano letivo, a colaboração de todos os docentes, no sentido de 

me manterem informada relativamente ao aproveitamento, assiduidade e comportamento 

dos alunos, tendo havido da parte de todos, como já referi, a colaboração pretendida, 

mostrando-se sempre preocupados e delineando sempre estratégias para superar as 

dificuldades, pelo que o ano letivo decorreu em plena normalidade.  

Saliento igualmente a relação e a grande ajuda que me foi proporcionada pela professora 

de Educação Especial e pela Psicóloga da escola que foram definindo determinadas 

estratégias e ferramentas de trabalho para que os alunos com necessidades educativas 

especiais pudessem prosseguir o seu percurso escolar, de forma eficiente.        

Desenvolvi e mantive também uma boa relação com a Coordenadora dos Diretores de 

Turma, que sempre se disponibilizou para esclarecer todas as dúvidas que foram surgindo. 

Foram cumpridas todas as disposições formais relativas à preparação e coordenação das 

reuniões do Conselho de Turma, organização dos dossiês de turma e do registo diário das 

aulas, tendo também ficado registadas as faltas e as classificações atribuídas aos alunos nos 

respetivos suportes. 

Face ao anteriormente exposto, faço um balanço muito positivo do desenvolvimento do 

cargo de Diretora de Turma. Penso ter alcançado as metas que tracei com vista a um melhor 

desempenho enquanto docente, no sentido de promover o sucesso pessoal, social e 

educativo dos meus alunos e contribuir para a concretização do Projeto Educativo da Escola.  

 

4. Sugestões de melhoria 

 

Junto dos Pais/Encarregados de Educação, conseguir propor outras soluções para alguns 

problemas dos educandos e que se relacionam com a assiduidade e com alguma agitação em 

contexto de sala de aula, alertando-os, mais uma vez, que o mau comportamento é caminho 

para o insucesso e que os seus educandos devem ser mais responsáveis, rever a sua postura 

e estar mais atentos/concentrados em contexto de sala de aula.  

 

EPADRC, 25 de julho de 2022 

A Diretora de Turma 

__________________________ 
(Maria João Dias Ferreira) 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE TURMA 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação da Diretora de Turma (DT) 
 

Nome: Carla Sofia Jacinto Realinho 

Diretora de Turma do 1º Ano    Turma TRB/TCP           Curso: TRB / TCP 

Grupo Disciplinar: Inglês (330) 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 

• 20 de outubro:  
Ponto 1. – Informações; 

Ponto 2. – Caracterização da turma;  

Ponto 3. – Definição de estratégias e uniformização de procedimentos; 

Ponto 4. –Análise de Plano de Estudo para implementação da Autonomia e 
Flexibilidade / Plano de Atividades da turma;  

Ponto 5. – Outros assuntos. 
 

• 12 de novembro: 
Ponto 1. – Informações; 

Ponto 2. – Análise da assiduidade e comportamento individual e global da turma;  

Ponto 3. – Análise do aproveitamento global da turma;  

Ponto 4. –PAA da turma;  

Ponto 5. – Outros assuntos. 
 

• 2 de fevereiro: 
Ponto 1. – Informações;  

Ponto 2. – Análise da assiduidade e comportamento individual e global da turma; 

Ponto 3. – Ratificação das propostas de avaliação;  

Ponto 4. – Análise do aproveitamento individual e global da turma; 

Ponto 5. – Balanço das atividades realizadas;  

Ponto 6. – Outros assuntos. 
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• 12 de abril: 
Ponto 1. – Informações;  

Ponto 2. – Análise da assiduidade e comportamento individual e global da turma;  

Ponto 3. – Análise do aproveitamento individual e global da turma;  

Ponto 4. – Balanço das atividades realizadas; 

Ponto 5. – Outros assuntos. 
 

• 21 de julho: 
 

Ponto 1. – Informações;  

Ponto 2. – Análise da assiduidade e comportamento individual e global da turma; 

Ponto 3. – Ratificação das propostas de avaliação;  

Ponto 4. – Análise do aproveitamento individual e global da turma;  

Ponto 5. – Balanço das atividades realizadas;  

Ponto 6. – Outros assuntos. 
 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DT; Articulação com as estruturas de direção, 

administração e gestão, conselho de turma, alunos, pais e encarregados de 

educação; Aspetos positivos/negativos) 

 

Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao 

balanço do aproveitamento foram apresentados, analisados e registados nas atas de 

CT. Acresce referir que os mesmos também foram reportados e analisados no 

relatório de autoavaliação semestral elaborado pela equipa de autoavaliação da 

escola (EQAVET).  

Os discentes apresentaram espírito de iniciativa, 

disponibilidade/recetividade perante as propostas de atividades sugeridas pelos 

professores, boa participação oral e alguma capacidade de trabalho em equipa. Por 

outro lado, sendo uma turma com elevado número de elementos, foram alunos que, 

por vezes, se dispersaram facilmente com conversas paralelas, criando alguma 

instabilidade e manifestaram alguma falta de hábitos de trabalho, em especial a 

turma de TRB.   
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A ligação DT/ Alunos foi bastante pacífica e evoluiu sempre, de forma positiva, 

com o decorrer do ano letivo. Enquanto DT, estive sempre disponível dentro e fora da 

sala de aula, criei um diálogo frequente a nível individual e de turma, de modo a facilitar a 

integração na vida sócio escolar e mostrei-me sempre disponível para resolver, com os 

alunos, professores, encarregados de educação e direção da escola, os seus problemas; 

Procurei estar atenta às diferentes situações a fim de detetar os interesses e 

necessidades manifestados pelos discentes, na tentativa de propiciar os apoios e 

incentivos necessários ao seu melhor rendimento. Pretendi sensibilizá-los para a 

necessidade de um sistema de valores a defender e a preservar, numa perspetiva de 

formação integral, insistindo no desenvolvimento de competências de aceitação e 

compreensão das diferenças, da capacidade de integração do outro e de sociabilização.  

O contacto /articulação com os outros professores foi sempre contínuo e 

mostrou-se útil para o acompanhamento da turma. Estive sempre na posse de 

informação sobre a avaliação e atitudes dos alunos, o que serviu para o conselho de 

turma ajustar procedimentos. Só com o envolvimento conjunto e o traçar de formas de 

atuação comuns foi possível solucionar algumas contrariedades. O contacto com os 

professores do conselho de turma foi frequente, servindo de elo de ligação entre eles e os 

discentes e fazendo o levantamento de dificuldades ou informações sobre a evolução das 

atividades letivas e sua planificação.  

Procurei estimular sempre a participação dos Encarregados de Educação no 

acompanhamento ativo da vida escolar dos seus educandos e no detetar de problemas, 

necessidades e interesses dos alunos. Efetuei os contactos necessários com o objetivo de 

os informar do desempenho dos seus educandos, nomeadamente no que dizia respeito 

ao seu comportamento, aproveitamento e assiduidade, assim como no sentido de 

receber informações que me permitissem ter um papel ativo em relação a situações de 

insucesso, desrespeito pelas regras estabelecidas, dificuldades de integração e de 

aceitação. Convoquei reuniões presenciais e por videoconferência (Meet) no final dos 

semestres para os informar sobre a avaliação e assiduidade dos seus educandos e para a 

entrega das avaliações (via email). Promovi contactos individuais para resolver e discutir 

assuntos particulares, nomeadamente situações pontuais de falta de assiduidade e 
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ocorrências disciplinares. Sempre que imprescindível, atendi encarregados de educação 

fora das horas de atendimento.  

Cumpri todos os meus deveres relacionados com este cargo, designadamente, a 

verificação semanal de faltas; a organização, manutenção e atualização dos dossiês de 

turma e dos processos individuais dos alunos; o envio de correspondência; 

estabelecimento de diversos contactos telefónicos; a preparação e presidência das 

reuniões de conselho de turma, responsabilizando-me pela coordenação dos trabalhos e 

garantindo o caráter globalizante da avaliação, e a participação ativa nas reuniões de 

conselho de turma, tanto fornecendo as informações necessárias, como sendo 

igualmente mediadora e recetora dos problemas com e dos alunos. 

 

4. Sugestões de melhoria 

 

A possibilidade de existir uma hora comum com a turma para tratar de 

assuntos da direção de turma. Como docente de Inglês nunca tenho a turma toda e, 

para tratar de assuntos pedagógicos ou administrativos, há sempre a necessidade 

de envolver a outra docente de Francês ou ir a outra aula em que estejam as duas 

turmas juntas. 

 

 

 

 

EPADRC, 20 de julho de 2022 

A Diretora de Turma, 

Carla Realinho 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE TURMA 

 

Ano letivo 2021/2022 

 
1. Identificação do/a Diretor/a de Turma (DT) 

 

Nome: Maria José Pires Sampaio de Figueiredo Costa 

Diretora de Turma do 2ºAno    Turma BTPA/TRB            Curso: TPA/TRB 

Grupo Disciplinar: 300 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
No 1º semestre, foram realizadas 3 reuniões ( 11/10/2021; 12/11/2021; 07/02/2022) e, no 2º semestre,  

2 reuniões ( 12/04/2022 e 21/07/2022), nas quais foram tratados os seguintes assuntos: divulgação de 

informações; caracterização da turma;  definição de estratégias e uniformização de procedimentos; 

análise dos planos de estudo para implementação da autonomia e flexibilidade/plano de atividades da 

turma; análise da assiduidade, comportamento global e individual da turma; análise do aproveitamento 

individual e global da turma; ratificação de das propostas de avaliação; balanço de atividades realizadas 

e outros assuntos. 
 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DT; Articulação com as estruturas de direção, administração e 

gestão, conselho de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos positivos/negativos) 

Ao longo do ano, em permanente articulação com os órgãos de direção, administração e gestão, cumpri 

com todas as orientações e assumi sempre de forma responsável e empenhada as funções de diretora 

da turma do 2º BTPA/TRB, uma turma com dois cursos agregados: o curso Técnico de Produção 

Agropecuária e o curso de Técnico de Restaurante Bar. 

Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao balanço do aproveitamento 

foram apresentados, analisados e registados nas atas de CT. Acresce referir que os mesmos também 

foram reportados e analisados no relatório de autoavaliação semestral elaborado pela equipa de 

autoavaliação da escola.(EQAVET). 

Relativamente a questões organizativas/administrativas, assumi de forma responsável todas as 

competências que o cargo de diretora de turma compreende: 

- Controlei e registei as faltas semanalmente no programa Escola pro. No seguimento desse controlo, 

inteirei-me, de imediato, junto do/a aluno/a e respetivo encarregado de educação da razão pela qual 

tinha sido registada falta. Perante a justificação entregue, procedi ao registo no programa e solicitei aos 

professores a recuperação das aprendizagens em falta; 

- Comuniquei prontamente as faltas de caráter disciplinar, bem como todas as ocorrências aos pais e 

encarregados de educação; 

- Elaborei, respondi ou encaminhei todas as informações aos alunos, pais e Encarregados de Educação. 

- Preparei e coordenei os conselhos de turma a que presidi e mantive ao longo do ano os arquivos da 

turma organizados e atualizados.  

- Preparei sempre antecipadamente, de modo cuidadoso e rigoroso, as reuniões do conselho de turma, 

bem como todos os procedimentos internos e externos à sua concretização eficiente, facilitando a 

coordenação e a concretização da reunião.  
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- Cumpri com as orientações que me foram dadas, como, por exemplo, a transmissão de todas as 

informações solicitadas pela equipa EQAVET, respeitando os prazos estabelecidos.  

- Acompanhei, sempre que solicitada, a turma nas atividades realizadas, ao longo do ano letivo.  

- Preparei e orientei as reuniões com Encarregados de Educação e redigi as respetivas atas.  

- Coordenei o projeto Educação Sexual da turma, desde o início até ao final do ano, procurando, quando 

necessário, reajustar as atividades com os diversos docentes envolvidos, de forma a que os objetivos 

fossem cumpridos. 

- Procedi à atualização dos processos dos alunos sempre que se verificou tal necessidade. No final do 

ano letivo, estruturei os processos e organizei a informação dispondo-a nos arquivos respetivos.  

A articulação com as estruturas de direção, administração e gestão foi simplificada pela excelente  

comunicação, colaboração e espírito de interajuda, o que em muito facilitou o desempenho das minhas  

funções, enquanto diretora de turma. 

No que diz respeito ao conselho de turma (CT), mantive sempre uma excelente relação com todos os 

professores da turma. O diálogo, o respeito e o trabalho de equipa foram sempre uma constante e 

proporcionaram um excelente clima de amizade e profissionalismo.  

Procurei sempre manter-me atualizada acerca dos progressos, comportamento e desempenho dos 

alunos, através do diálogo com todos os elementos do conselho de turma. As estratégias mais eficazes 

foram a do contacto direto e informal com os docentes. Os contactos pessoais e os registos no programa 

Escola Pro foram os locais privilegiados da troca de informações. A comunicação por mail e telemóvel 

foram também muito frequentes e muito profícuas. 

Logo na primeira reunião de conselho de turma, foi caracterizada a turma e foi discutida a 

operacionalização dos domínios de autonomia curricular (DAC), tendo em conta os planos curriculares 

das diferentes disciplinas e UFCD, bem como os domínios a desenvolver na estratégia de educação para 

a cidadania definidos pela escola, com vista ao desenvolvimento das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, bem como no perfil profissional do técnico de 

restaurante bar e do técnico de produção agropecuária.  

Durante os conselhos de turma, assim como em contactos diretos com os colegas, todos foram 

minuciosamente informados sobre a situação da turma no geral, assim como sobre os alunos em 

particular. Não houve qualquer indício de que a informação trocada com os colegas tenha sido 

insuficiente ou insatisfatória. 

Todos os elementos do conselho de turma se empenharam de forma a colmatar algumas questões 

relacionadas com o aproveitamento, comportamento e assiduidade dos alunos, tendo adotado 

estratégias conjuntas e no âmbito da disciplina lecionada. Procedeu-se durante todo o ano letivo a um 

trabalho cooperativo, diversificado e extremamente enriquecido e formativo, que visou privilegiar a 

consecução de atividades em trabalho interdisciplinar, enriquecendo o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos.  

Em suma, procurei estabelecer um contacto frequente com todos os elementos do conselho de turma 

para troca de informações, com o objetivo de acompanhar os alunos na sua evolução e solucionar 

eventuais problemas. 

Em relação aos discentes, consultei sempre os alunos, incentivando-os a participar na seleção de 

projetos/atividades a desenvolver ao logo do ano. Participei, com os alunos, em algumas atividades para 

o desenvolvimento de uma cidadania ativa e responsável, permitindo também estreitar a confiança e o 

respeito entre pares.  

Senti, ao longo do ano, necessidade em fazer frequentes chamadas de atenção aos alunos, apelando à 

necessidade de desenvolverem posturas adequadas e consistentes, com mais autonomia, de forma a 

melhorarem atitudes entre pares e para com os professores, critérios importantes para o fomento de 

um bom ambiente de trabalho e de aprendizagem.  
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A relação estabelecida com os alunos foi pautada pela serenidade e confiança, ainda que com as 

distâncias formais convenientes. Procurei manter um acompanhamento de proximidade com os alunos 

através de diálogos abertos, francos e que promovessem estratégias resolutivas eficazes. Em algumas 

situações, propus dialogar particularmente com alunos específicos que apresentavam, por um lado, um 

perfil menos confiante e mais introvertido (evitando a sua exposição) e, por outro, problemas de índole 

pessoal que poderiam estar a influenciar pejorativamente o seu percurso individual. O contacto com os 

discentes foi sempre muito próximo, permanente e realizado em diferentes contextos (em aula, 

intervalos e reuniões formais e informais) e suportes (telemóvel, WhatsApp e email). No decorrer da 

FCT, o acompanhamento foi ainda mais personalizado, na tentativa de identificar e apoiar a resolução 

de eventuais problemas. Sinto que o incentivo e reforço positivo transmitidos diariamente aos alunos 

conduziram a um maior sentido de responsabilidade na consecução dos trabalhos solicitados. 

Sinto que consegui manter uma boa empatia necessária a um bom desempenho da turma a nível do 

crescimento pessoal, social e académico. Para além de dialogar diariamente com os professores do 

conselho de turma sobre a prestação dos alunos, disponibilizei-me sempre para atender os alunos a 

qualquer hora, de forma a construirmos uma cumplicidade necessária a um bom desempenho. Ao longo 

do ano letivo, tentei criar dinâmicas para superar dificuldades diagnosticadas, nomeadamente fazendo 

que os alunos tomassem consciência da necessidade em serem assíduos, pontuais, se empenharem nas 

várias disciplinas, valorizassem e entendessem a importância da realização dos trabalhos e dos projetos 

pedidos pelos vários professores, como método para superarem as suas dificuldades, mostrando 

simultaneamente a importância do seu interesse e empenho pelas atividades letivas, motivando-os 

também para a participação nas atividades extracurriculares. 

Em relação ao perfil de alguns alunos, que apresentam alguns problemas de relacionamento e de baixa 

autoestima, procurei fazer com que entendessem de que forma o seu comportamento os prejudicava, 

não só a eles como aos restantes colegas da turma e tentei, como diretora de turma, ajudá-los a gerirem 

melhor as suas expectativas, de forma a diminuir a ansiedade revelada por alguns alunos em relação à 

avaliação e dando simultaneamente ênfase ao relacionamento entre pares.. Pretendi sensibilizá-los para 

a necessidade de um sistema de valores a defender e a preservar, numa perspetiva de formação integral, 

insistindo no desenvolvimento de competências de aceitação e compreensão das diferenças, da 

capacidade de integração do outro e de sociabilização. 

Tentei, dentro e fora da aula, estar atenta aos seus problemas emocionais, desenvolver a autoestima, o 

respeito pelos outros, o espírito de cidadania e as regras de convivência sociais. Procurei levar cada aluno 

a conhecer-se melhor em relação à sua aprendizagem. 

Os alunos, na globalidade, registaram um comportamento satisfatório. Contudo, destacaram-se alguns 

elementos mais agitados e perturbadores, com os quais senti necessidade de acompanhar diariamente, 

aconselhando-os a alterarem as atitudes, por vezes, desrespeitadoras para com alguns professores. 

Procurei sempre responsabilizar os alunos em relação às suas obrigações, às suas atitudes imaturas e de 

desrespeito pelo outro. Os alunos ouviram e intervieram oportunamente, assumindo os 

comportamentos incorretos que se estavam a verificar, tendo acabado por se comprometer em alterar 

os mesmos. 

Para além deste acompanhamento personalizado e individualizado, propondo o acompanhamento de 

alguns alunos por parte dos SPO, procurei ajuda junto da psicóloga, que interveio sempre prontamente, 

e contactei os encarregados de educação, no seguimento de qualquer ocorrência, fomentando sempre 

o diálogo e o trabalho colaborativo. 

A turma revelou alguma coesão ainda que com alguns momentos de dispersão e inconsistência. Porém, 

não existiram problemas dignos de registo pois as situações menos adequadas foram resolvidas através 

da relação de abertura dialógica criada e fomentada ao longo do ano letivo. 
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Em relação ao atendimento aos pais e encarregados de educação, foi mais frequente o contacto 

telefónico e por mail. Posso mesmo referir que esses contactos foram eficientes, já que quer os alunos 

maiores de idade, quer os encarregados de educação mostraram-se sempre disponíveis e cooperantes. 

Para além das reuniões, comuniquei regularmente por telefone ou por email com alguns encarregados 

de educação e facultei a todos, pessoalmente e por correio eletrónico, registos de aproveitamento, 

assiduidade e informação escrita acerca do percurso escolar dos seus educandos, bem como metas 

didático-pedagógicas a atingir de modo a aperfeiçoar e a desenvolver novas qualidades e competências. 

Promovi, assim, contactos individuais para resolver situações pontuais de participações disciplinares e 

discutir assuntos particulares, que, de alguma forma, podiam influenciar o bem-estar dos alunos. Apelei 

ao envolvimento e colaboração dos Encarregados de Educação, desde a primeira reunião. 

 

Como aspetos negativos, ressalvo a dificuldade que tive em controlar por vezes a impulsividade de 

alguns elementos da turma, que, por vezes, criou alguns desentendimentos quer com os professores, 

quer com os colegas. Esses momentos levaram-me por vezes à exaustão, dada a minha situação de 

mediadora, com uma responsabilidade acrescida de levar os alunos a respeitarem o outro e a aceitarem 

as recomendações e orientações dadas por mim. Senti também uma grande tristeza por não ter 

conseguido demover a aluna Manuela Ferreira de desistir de frequentar a FCT, apesar de todos os 

esforços e tentativas de chamá-la à razão: tentei dissuadi-la quer em contacto presencial, quer em 

inúmeras horas ao telefone com a mãe, com a irmã, com a própria aluna, promovi uma reunião 

presencial com a minha presença, enquanto DT, a presença da diretora de curso, do professor 

acompanhante, da entidade de acolhimento, da aluna e da mãe. Contudo, a aluna manteve a mesma 

postura, não tendo concluído o módulo FCT por falta de assiduidade. 

Como aspetos positivos, considero que foram criados bons laços entre mim, DT, e os alunos, ou seja, 

um clima de amizade e de empatia que permitiu uma boa aprendizagem e consequente sucesso 

educativo. 

A colaboração ativa psicóloga foi também uma mais valia, uma vez que esta mostrou-se extremamente 

colaborante e disponível, sempre que solicitado um acompanhamento mais próximo, por vezes até 

pontual. A colaboração desta profissional com a DT, CT e discentes revelou-se muito positiva, tendo 

contribuído para melhorar questões de insegurança, desmotivação por parte de alguns alunos e para a 

motivação e incentivo de todos à superação de dificuldades e à participação em atividades que 

desenvolvessem todas as suas potencialidades, que os ajudassem a enfrentar melhor o seu futuro 

pessoal e profissional.  

 

4. Sugestões de melhoria 

Como DT, proponho incentivar o CT a desenvolver com os alunos atividades de cariz mais prático que 
levem o aluno a descobrir, a produzir, a ser mais autónomo e proativo. 

 

EPADRC, 26/07/2022 

A Diretora de Turma 

Maria José Sampaio 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE TURMA 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Turma (DT) 
 

Nome: Sofia Isabel Amador Sousa Almeida 

Diretor/a de Turma do 3º Ano    Turma A / X            Curso: RFA / TPA 

Grupo Disciplinar: 330 - Inglês 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
     Total de 6 reuniões: 
     1ª Reunião CT: 06/10/2012 – Assuntos abordados: Informações; Caracterização da turma; Definição de 
estratégias e uniformização de procedimentos; Análise de Plano de Estudo para implementação da 
Autonomia e Flexibilidade/Plano de Atividades da turma. 
     2ª Reunião CT: 12/11/2021 - Assuntos abordados: Informações; Análise da assiduidade e comportamento 
individual e global da turma; Análise do aproveitamento global da turma; PAA da turma. 
     3ª Reunião CT: 03/02/2022 - Assuntos abordados: Informações; Análise da assiduidade e comportamento 
individual e global da turma; Ratificação das propostas de avaliação; Análise do aproveitamento individual e 
global da turma; Balanço das atividades realizadas. 
     4ª Reunião CT: 12/04/2022 – Assuntos abordados: Informações; Análise da assiduidade e comportamento 
individual e global da turma; Análise do aproveitamento individual e global da turma; Balanço das atividades 
realizadas. 
     5ª Reunião CT: 16/05/2022- Assuntos abordados: Apoio na elaboração e organização das PAP; Outros 
assuntos. 
     6ª Reunião CT: 22/07/2022 – Assuntos abordados: Informações; Análise da assiduidade e comportamento 
individual e global da turma; Ratificação das propostas de avaliação; Análise do aproveitamento individual e 
global da turma; Balanço das atividades realizadas; Outros assuntos. 
 
 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DT; Articulação com as estruturas de direção, administração e 

gestão, conselho de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos positivos/negativos) 

 

A função de Diretora de Turma continua a ser um dos cargos mais exigentes que se pode desempenhar em 

contexto escolar, tendo em conta todo a articulação necessária com alunos, encarregados de educação, 

professores, assistentes operacionais e comunidade educativa.  

Tendo-me sido atribuído o cargo de diretora de turma relativo a uma turma de continuidade, da turma 

agregada de dois cursos de 3º ano, TPA e RFA, o desempenho das funções ao longo deste ano letivo foi mais 

facilitado, uma vez que já tinha um melhor conhecimento das potencialidades e fragilidades dos alunos das 

turmas. Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao balanço do 

aproveitamento foram apresentados, analisados e registados nas atas de CT. Acresce referir que os mesmos 

também foram reportados e analisados no relatório de autoavaliação semestral elaborado pela equipa de 

autoavaliação da escola.(EQAVET). 

Assim, a orientação e articulação com os professores da equipa pedagógica, que também se manteve 

praticamente semelhante, também foi facilitadora do acompanhamento diário do desempenho e 

responsabilização da turma. De modo geral, a maioria dos alunos mostrou-se responsável e cumpridora das 
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solicitações e atividades propostos pelos professores. Nas situações de eventual conflito, procurei sempre 

atuar rapidamente, de forma a minorar os desentendimentos, mostrando sempre a minha disponibilidade 

para encontrar consensos e soluções que permitissem resolver e ultrapassar os atritos e dificuldades, em 

particular nas aulas de duas disciplinas em que os alunos manifestaram maiores dificuldades em 

corresponder assertivamente às estratégias de trabalho dos docentes.  

De igual modo, a articulação com os alunos (a maioria já com mais de 18 anos) e os encarregados de educação 

(mesmo os que deixaram de ser) manteve-se sempre regular, fosse por telefone ou por email, uma vez que 

o conhecimento mútuo dos anos letivos anteriores foi facilitador do acompanhamento próximo de todas as 

situações que suscitassem dúvidas ou necessidade de esclarecimentos e/ou apoio. 

A articulação com os órgãos de direção, administração e gestão foi bastante próximo e eficaz, uma vez que 

desempenhei em simultâneo as funções de adjunta da diretora.  

No geral, considero que desempenhei este cargo de forma bastante consciente e responsável, procurando 

estabelecer uma boa relação com toda a equipa técnica e pedagógica e com a comunidade educativa.  

 

Aspetos positivos:  

- Este ano o ambiente de trabalho com as turmas foi mais tranquilo e com menos conflitos, o que 

proporcionou um bom ambiente para a aprendizagem e colaboração entre alunos e professores ao longo do 

ano letivo; 

- A continuidade da maioria dos professores com o grupo/turma permitiu uma melhor adequação das 

estratégias de trabalho às necessidades e capacidades dos alunos; 

- Ter conseguido assegurar a realização de planos de recuperação eficazes para os alunos que ficaram com 

alguns módulos por concluir do 1º e do 2º ano (todos conseguiram terminar o curso, à exceção do Bruno 

Martins, por razões de saúde); 

- O acompanhamento e apoio próximo e regular da psicóloga Anete Catulo com os diversos alunosda turma 

agregada, por razões variadas (Expetativas de Futuro; Promoção da autorregulação e responsabilização pelos 

seus projetos escolares e profissionais; Gestão da ansiedade, em especial na preparação da Defesa da PAP; 

Gestão de conflitos) foi muito benéfico e importante para o sucesso dos alunos ao longo do ano e em especial 

na parte final do curso; 

- A proximidade nas relações pessoais e institucionais com os encarregados de educação e famílias facilitou 

a maior eficácia do acompanhamento dos alunos ao longo do ano letivo. 

 

Aspetos negativos: 

- Apesar de ter horas específicas para tratar os assuntos de direção de turma, senti muitas dificuldades em 

manter um foco constante este ano letivo devido à grande variedade de funções e atividades que tive de 

realizar ao longo do ano. Esta dispersão de tarefas também me deixou menos disponibilidade para articular 

melhor alguns assuntos (burocráticos e não só) com as outras diretoras de turma. 

 

4. Sugestões de melhoria 

 

Como a turma agregada termina agora o seu percurso de formação no ciclo de estudos, não tenho 

sugestões de melhoria. 

 

EPADRC, 25 de julho 2022 

A/O Diretor/a de Turma 

Sofia Almeida 
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Relatório crítico da Direção de Turma 

 

Ano letivo 2021 /2022     

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Turma (DT) 

 

Nome: Helena Isabel Parra dos Santos Teixeira 

Diretora/a de Turma do 3º Ano Turma X Curso: CP 

Grupo Disciplinar: Inglês 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 

Foram feitas 5 reuniões: No 1º semestre foram realizadas 3 reuniões: 1 em outubro, 1 em 

novembro e 1 em fevereiro; No 2º semestre foram realizadas 2 reuniões: 1 em abril e 1 em 

julho. Os assuntos abordados em cada reunião constam da ordem de trabalhos das reuniões, 

nomeadamente: Informações; Análise da assiduidade e comportamento individual e global da 

turma; Análise do aproveitamento individual e global da turma; Ratificação das propostas de 

avaliação; Análise do aproveitamento individual e global da turma; PAA/ Balanço das 

atividades realizadas; Outros assuntos.  

 
3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DT; Articulação com os órgãos de direção, administração e 

gestão, conselho de turma, alunos, pais e encarregados de educação/ aspetos positivos/negativos) 

  

Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao balanço do 

aproveitamento foram apresentados, analisados e registados nas atas de CT. Acresce referir 

que os mesmos também foram reportados e analisados no relatório de autoavaliação semestral 

elaborado pela equipa de autoavaliação da escola (EQAVET). 

 

O desempenho do cargo de Diretora de Turma (DT) foi condicionado pelas características da 

turma, nomeadamente algumas dificuldades no aproveitamento e alguns problemas de 

comportamento.  

Por vezes, tive de interceder em situações de dificuldade de inter-relacionamento dos alunos, 

com vista ao desenvolvimento do respeito, da compreensão, da amizade e da solidariedade, 

favorecendo, deste modo, a formação pessoal e social dos mesmos. 

Este relacionamento teve como base o permanente acompanhamento da situação escolar dos 

alunos e da sua responsabilização tendo em atenção o comportamento algo desviante de 

alguns elementos da turma, em determinadas disciplinas. Procurei, através de uma relação de 

proximidade, dialogante, mas também exigente, inteirar-me de todas as situações que 

pudessem influenciar o seu desempenho escolar. 

No relacionamento com os alunos houve sempre a preocupação de estes perceberem que o 

conselho de turma fazia um acompanhamento atento e preocupado da situação escolar de cada 

um, havendo o incentivo a uma comunicação eficaz entre alunos e os membros da equipa. 

O comportamento e a assiduidade da turma, ou seja, o desempenho geral, no final do ano 

letivo, foi considerado satisfatório. O aproveitamento no final do 2º semestre foi considerado 

bom. 

 

Relativamente à articulação com os órgãos de direção, administração e gestão escolar foi 

privilegiado o trabalho colaborativo, no que diz respeito a troca de informações e 

procedimentos.  
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Também no que diz respeito à relação entre os professores do Conselho de Turma (CT) e a 

DT, foi privilegiado o trabalho colaborativo, não só entre toda a equipa pedagógica em geral e 

os docentes da componente técnica, em particular, tendo em conta o perfil dos alunos da 

turma. De referir no entanto, que houve algumas dificuldades em gerir algumas situações de 

conflito entre alguns alunos da turma, com comportamentos desviantes. 

A articulação entre os professores foi feita através de reuniões de CT, reuniões informais com 

alguns docentes bem como troca de correio eletrónico sempre que necessário, no sentido de 

melhorar o comportamento e aproveitamento dos alunos através de atividades motivadoras e 

de encontro com os seus interesses. 

Os professores da turma mantiveram-me ao corrente de qualquer situação de caráter 

disciplinar que ocorresse com a turma, bem como da evolução do aproveitamento global e 

individual. Todas as situações que me foram transmitidas foram discutidas no mais curto 

espaço de tempo possível com a turma ou com os alunos em causa e tomadas decisões acerca 

das mesmas quando foi o caso, nomeadamente com a colaboração da Direção da escola. 

O trabalho de entreajuda, definição de estratégias e articulação realizado no CT foi bastante 

importante no resultado global da turma. O CT esteve sempre a par das atividades da turma e 

das questões gerais ou individuais relevantes para o desenvolvimento do trabalho. 

Fazendo um balanço de todas as atividades, estratégias utilizadas e analisando os meus 

objetivos individuais, posso afirmar que o meu trabalho foi bom, contribuindo para o sucesso 

escolar e pessoal dos alunos.   

 

No que diz respeito ao relacionamento com os Encarregados de Educação (EE), saliento que 

foram estabelecidos todos os contatos possíveis com os mesmos. Tentei envolver os EE, 

informando-os ou solicitando o seu apoio, sempre que as atitudes dos alunos o justificavam, 

por telefone, mensagem e email.   Saliento, no entanto, que os EE / pais participaram pouco, 

uma vez que a maioria dos alunos é maior de idade. 

 

Cumpri todas as tarefas intrínsecas, quer na organização dos documentos da turma, na 

preparação das reuniões e na elaboração das atas das reuniões. Mantive um contacto regular 

com os EE e cumpri todas as tarefas que fazem parte deste cargo. Prestei esclarecimento 

acerca das regras de funcionamento da escola, nomeadamente, no que respeita ao 

Regulamento Interno; divulguei o regime de assiduidade dos alunos; apoiei sempre os alunos 

na resolução dos problemas da turma. 

Comprometi-me em continuar a sensibilizar os EE, para atuarem de forma mais vigorosa, com 

o intuito de reduzir ou eliminar os comportamentos inadequados dos alunos que foram tendo 

lugar no espaço escolar, bem como estratégias de combate aos atrasos e algumas faltas de 

material e faltas injustificadas, que alguns alunos revelaram.  

  

No que concerne ao trabalho mais burocrático da DT, foi feito atempadamente o registo e 

justificação das faltas dos alunos e comunicadas aos EE respetivos, as faltas injustificadas 

através de telefone e email. 

Foi feita uma consulta geral aos processos dos alunos no início do ano letivo para recolher 

informações pertinentes sobre o perfil dos alunos. No decorrer do ano letivo foram 

atualizados com relatórios e troca de correspondência importante e no final do ano letivo 

foram atualizados com todos os documentos importantes que devem constar nos processos 

individuais dos alunos, a saber: registos de avaliação, relatórios, documentos relativos a faltas 

e participações disciplinares, entre outros. 

Foi feita ao longo do ano letivo a organização e atualização do dossiê de turma com todos os 

documentos necessários e no final do ano letivo procedi à reorganização e atualização dos 

dossiês de DT. 
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Preparei os CT com antecedência, solicitando por email a todos os professores do CT os 

documentos e informações necessárias para o desenrolar das reuniões, tendo preenchido os 

registos nas fichas individuais dos alunos no programa alunos e supervisionado todos os 

documentos necessários para uma reunião de avaliação, como é o caso dos documentos de 

faltas justificadas e injustificadas, relatórios de apoio tutorial específico, sínteses descritivas 

dos alunos, pautas de módulos, pauta final, entre outros. Relativamente ao trabalho 

administrativo desenvolvido considero que desenvolvi da melhor forma possível as tarefas e 

questões burocráticas da turma, referentes à mais variada documentação dos alunos. 

 

A função de DT é um dos cargos mais difíceis que se pode desempenhar em contexto escolar, 

tendo em conta todo a atuação necessária com alunos, EE, professores, auxiliares da ação 

educativa e comunidade educativa.  

O cargo de DT trouxe-me responsabilidades acrescidas neste ano letivo, em particular por ser 

uma turma de 3º ano, com características complexas nos anos letivos anteriores, mas que tem 

vindo a melhorar ao longo do tempo. Um pouco trabalhoso também no que diz respeito à 

preparação de todos os documentos que lhe são intrínsecos, justificação de faltas, conversas 

com os alunos sobre o comportamento, assiduidade e aproveitamento, bem como todas as 

comunicações com os respetivos encarregados de educação, bem como preparação do 

processo de FCT e PAP, uma vez que acumulo as funções de DT e DC da turma. 

Também foi complicada a gestão do comportamento dos alunos relativamente a algumas 

situações que ocorreram em determinadas aulas e que causaram problemas disciplinares. Esta 

foi a principal dificuldade ao longo do ano.  Outro aspeto negativo, prende-se com o facto de 

1 aluno ter anulado a matrícula no início deste ano letivo, apesar de todos os esforços levados 

a cabo pelo CT para dissuadir o aluno. O outro aspeto negativo tem a ver com o facto de 1 

aluno não ter concluído o curso, no prazo previsto, apresentando 8 módulos em atraso, 

incluindo a PAP. Foram feitas todas as diligências possíveis e dadas todas as oportunidades 

para o aluno concluir os módulos em atraso, incluindo a possibilidade de frequentar aulas de 

apoio para recuperação de módulos, bem como acesso à época especial de exames, no final do 

ano, para recuperar os mesmos, o que não veio a acontecer. 

 

Um aspeto positivo para o balanço final é o facto de praticamente todos os alunos terem 

terminado o curso com Bom aproveitamento, incluindo a PAP e FCT. Saliento ainda o apoio 

que a psicóloga da escola deu aos alunos da turma, quer em assuntos pessoais dos alunos quer 

em situações escolares, nomeadamente no apoio na apresentação das PAP. 

 

No entanto, considero que consegui desempenhar este cargo de forma bastante satisfatória, 

estabelecendo uma boa relação com toda a comunidade educativa. Nomeadamente alunos, 

encarregados de educação, professores, pessoal não docente, serviços administrativos e 

coordenação/direção, sendo este um ponto positivo a referir.  

Tentei promover um ambiente educativo salutar e fazer a ligação entre os pais e a escola, para 

que estes se sentissem estimulados a virem à escola e interessarem-se pela vida escolar dos 

seus filhos. Considero também que foi positiva, a articulação entre a direção, os docentes da 

turma, os alunos e pais/EE, nomeadamente tendo em conta mais este ano letivo atípico com 

que todos lidámos. 
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4. Sugestões de melhoria 

 

Nada a referir, uma vez que a turma terminou o seu percurso na Epadrc, com sucesso. 

                                                          

 

Alcobaça, 22 de julho de 2022 

A Diretora de Turma, 

Helena Teixeira 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE TURMA 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Turma (DT) 
 

Nome: Maria de Lurdes Gonçalves Tuna Carvalho 

Diretor/a de Turma do  3 º Ano    Turma V            Curso: TPA 

Grupo Disciplinar: 500 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
 No 1º semestre foram realizadas três reuniões (outubro, novembro e janeiro), e no 2º 

semestre, 3 reuniões (abril, maio e julho) nas quais foram tratados os seguintes assuntos: 

divulgação de informações; caracterização da turma; definição de estratégias e 

uniformização de procedimentos; análise dos planos de estudo para implementação da 

autonomia e flexibilidade/plano de atividades da turma; apoio na elaboração e organização 

das PAP; análise da assiduidade, comportamento global e individual da turma; análise do 

aproveitamento individual e global da turma; ratificação  das propostas de avaliação; balanço 

de atividades realizadas e outros assuntos. 

 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DT; Articulação com as estruturas de direção, administração e 

gestão, conselho de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos positivos/negativos) 

 

Ao longo do ano, em permanente articulação com os órgãos de direção, administração e 

gestão, cumpri com todas as orientações e assumi sempre de forma responsável e 

empenhada as funções de diretora da turma do 3ºVTPA. 

Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao balanço do 

aproveitamento foram apresentados, analisados e registados nas atas de CT. 

As reuniões do conselho de turma foram preparadas antecipadamente, tendo decorrido de 

acordo com o previsto e seguindo as orientações delineadas nas Reuniões de Conselho 

de Diretores de Turma.  

Procurei sempre manter-me atualizada acerca dos progressos, comportamento e 

desempenho dos alunos, através do diálogo com todos os elementos do conselho de 

turma. As estratégias mais eficazes foram a do contacto direto e informal com os docentes. 

Transmiti todas as informações solicitadas pela equipa EQAVET.  
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 Acompanhei, sempre que solicitada, a turma nas atividades realizadas, ao longo do ano 

letivo. Preparei e orientei as reuniões com Encarregados de Educação e redigi as 

respetivas atas.  

Coordenei o projeto Educação Sexual da turma, desde o início até ao final do ano, 

procurando, quando necessário, reajustar as atividades com os diversos docentes 

envolvidos, de forma a que os objetivos fossem cumpridos. 

Nos Conselhos de Turma existiu sempre cooperação e colaboração ativa, de todos os 

professores, na discussão e resolução de problemas e na concretização das atividades da 

turma. Os pais/encarregados de educação foram sempre colaborantes. 

Os órgãos de direção, administração e gestão mostraram-se sempre disponíveis e solícitos 

para resolver qualquer tipo de assunto relacionado com a turma. 

Relativamente a questões organizativas/administrativas, assumi de forma responsável 

todas as competências que o cargo de diretora de turma compreende: 

- Controlei e registei as faltas semanalmente no programa Escola pro. No seguimento 

desse controlo, inteirei-me, de imediato, junto do/a aluno/a e respetivo encarregado de 

educação da razão pela qual tinha sido registada falta. Perante a justificação entregue, 

procedi ao registo no programa e solicitei aos professores a recuperação das 

aprendizagens em falta; 

- Comuniquei prontamente as faltas de caráter disciplinar, bem como todas as ocorrências  

aos pais e encarregados de educação; 

- Elaborei, respondi ou encaminhei todas as informações aos alunos, pais e Encarregados 

de Educação. 

O contacto com os discentes foi sempre muito próximo e realizado em diferentes contextos 

(em aula, intervalos e reuniões formais e informais) e suportes (telemóvel, WhatsApp e 

email). 

.Volto a referir que existiu uma excelente colaboração com as estruturas de direção, 

administração e gestão o que muito facilitou o desempenho das minhas funções, 

enquanto diretora de turma. 

Também quero destacar o período de Pandemia ao qual os professores e alunos se 

tiveram de adaptar. No caso desta turma, adaptou-se com facilidade e as atividades 

realizadas pelos alunos não causaram grandes problemas.  

Em relação aos alunos, que acompanhei durante estes 3 anos procurei sempre incentivá-

los na participação nos projetos/atividades desenvolvidos pela escola. Participei, com os 

alunos, em algumas atividades para o desenvolvimento de uma cidadania ativa e 

responsável, permitindo também estreitar a confiança e o respeito entre pares.  
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Ao longo dos 3 anos realcei sempre a necessidade de alteração de postura em relação 

ao comportamento, falta de atenção e concentração, sempre associadas ao uso indevido 

do telemóvel e às conversas paralelas. A questão da falta de assiduidade também foi 

motivo de grande preocupação, pelo que insisti na responsabilização dos alunos e 

respetivos pais/encarregados de educação para o dever do seu cumprimento. 

Procurei manter um acompanhamento de proximidade com os alunos através de diálogos 

abertos, francos e que promovessem estratégias resolutivas eficazes. 

O contacto com os discentes foi sempre muito próximo, permanente e realizado em 

diferentes contextos (em aula, intervalos e reuniões formais e informais) e suportes 

(telemóvel, WhatsApp e email). 

Penso que consegui manter uma boa empatia necessária a um bom desempenho da 

turma a nível do crescimento pessoal, social e académico. 

Quero também destacar o acompanhamento personalizado e individualizado da 

psicóloga que esteve sempre disponível. 

Em relação ao atendimento aos pais e encarregados de educação, foi mais frequente o 

contacto telefónico e por mail. Posso mesmo referir que esses contactos foram eficientes, 

já que quer os alunos maiores de idade, quer os encarregados de educação mostraram-

se sempre disponíveis e cooperantes. 

 Para além das reuniões, comuniquei regularmente por telefone ou por email com alguns 

encarregados de educação e facultei a todos, pessoalmente e por correio eletrónico, 

registos de aproveitamento, assiduidade e informação escrita acerca do percurso escolar 

dos seus educandos. 

Preparei e orientei as reuniões com Encarregados de Educação e redigi as respetivas atas.  

Aspetos Positivos 

- Ao longo destes 3 anos foi criado um clima de amizade entre  mim, DT, e os alunos   que 

permitiu uma boa aprendizagem e consequente sucesso educativo. 

- A relação entre os professores do Conselho de turma foi boa, havendo um contacto 

permanente, formal e informal. Em diversos momentos houve lugar à troca de impressões e 

opiniões sobre os discentes. Registe-se o espírito de cooperação desenvolvido entre os 

vários membros do conselho de turma. 

 - Houve a preocupação de promover a concretização efetiva de atividades de 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, nomeadamente no que diz respeito ao Projeto da 

turma “EPADRC Saúde e Sustentabilidade”.  

 Aspetos Negativos 
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- Dois alunos da turma (Daniel Gomes e Rafael Martins) anularam a matrícula apesar de 

todos os esforços quer por parte da DT, quer por parte da psicóloga e pelos professores, 

alertando-os para a importância da conclusão do ensino profissional, como uma mais-valia 

para a sua formação e futuro profissional. Contudo, apesar de todos os esforços, nada os 

demoveu da sua intenção. O aluno Marco Ferreira não concluiu o curso tendo ficado com 

os seguintes módulos em atraso: M5-Econimia e Gestão; Formação em Contexto de 

Trabalho e Prova de Aptidão Profissional.  

4. Sugestões de melhoria 

 

- Enquanto DT desta turma de 3º ano, e deste Ciclo 19/22 que agora termina, gostaria 

numa próxima Direção de Turma envolver mais os pais/encarregados de educação na 

escola pelo que, para o próximo ano letivo, deverão ser dinamizadas atividades que 

envolvam estes stakeholders.  

 

 

 

EPADRC, 25/07/2022 

A Diretora de Turma 

Lurdes Carvalho 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE TURMA 

 

Ano letivo 2021/22 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Turma (DT) 
 
Nome: Lúcia Marina Correia Casalta 

Diretor/a de Turma do CEF     1º Ano    Turma EB3      Curso: Empregado de Restaurante/Bar 

Grupo Disciplinar: 500 - Matemática 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
Foram realizadas 6 reuniões de conselho de turma (CT) e 4 reuniões com os encarregados de educação (EE). 
Nas reuniões de CT foram dadas informações relativas aos contactos efetuados com os encarregados de 
educação, e vice-versa, e informações emanadas de órgãos diversos ou reuniões de Diretores de Turma. 
 
20/outubro/2021 – 1ª reunião de CT 

 Caraterização da turma;  

 Definição de estratégias de uniformização de procedimentos; 

 Análise do plano de estudo para a implementação da Autonomia e Flexibilidade/Plano de Atividades da 

Turma. 

 

11/novembro/2021 – 2ª reunião de CT 

 Análise da assiduidade e comportamento individual e global da turma;  

 Análise do aproveitamento global da turma; 

 Plano de Anual de Atividades da Turma. 

 

2/fevereiro/2022 – 3ª reunião de CT 

 Análise da assiduidade e comportamento individual e global da turma;  

 Ratificação das propostas de avaliação;  

 Análise do aproveitamento individual e global da turma;  

 Balanço das atividades realizadas. 

 

11/abril/2022 – 4ª reunião de CT 

 Análise da assiduidade e comportamento individual e global da turma;  

 Análise do aproveitamento individual e global da turma;  

 Balanço das atividades realizadas. 
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31/maio/2022 – 5ª reunião de CT 

 Análise da assiduidade, do comportamento e do aproveitamento individual e global da turma; 

 Ratificação das propostas de avaliação;  

 Confirmação dos alunos admitidos a ECT; 

 Elaboração e aprovação da matriz da PAF. 

 

22/julho/2022 – 6ª reunião de CT 

 Análise da assiduidade, do comportamento e do aproveitamento individual e global da turma; 

 Ratificação das propostas de avaliação;  

 Análise do aproveitamento individual e global da turma;  

 Balanço das atividades realizadas. 

 

14/setembro/2021 – 1ª reunião com os EE 

 Apresentação; 

 Informações sobre organização do ano letivo, medidas de prevenção da doença COVID-19, assiduidade, 

avaliação; 

 Eleição dos representantes dos encarregados de educação. 

 

7/fevereiro/2022 – 2ª reunião com os EE 

 Avaliação, comportamento e assiduidade dos alunos ao longo do 1º semestre. 

 

24/maio/2022 – 3ª reunião com os EE 

 Informações procedimentos de ECT; cumprimento de prazos; avaliação. 

 Assinatura de contrato pelos alunos e encarregados de educação. 

 

25/julho/2022 – 4ª reunião com os EE 

 Avaliação, comportamento e assiduidade dos alunos ao longo do 2º semestre. 

 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
Articulação com as estruturas de direção, administração e gestão, conselho de turma, alunos, pais e 

encarregados de educação; Aspetos positivos/negativos) 

 

Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao balanço do 

aproveitamento foram apresentados, analisados e registados nas atas de CT. Acresce referir que os 
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mesmos também foram reportados e analisados no relatório de autoavaliação semestral elaborado 

pela equipa de autoavaliação da escola.(EQAVET). 

Este cargo foi desempenhado com ética e profissionalismo. A experiência, a formação e a necessidade 

em atuar de forma proativa foram aspetos determinantes na eficácia do desempenho do cargo. 

A articulação com as estruturas da direção, assessorias técnicas e serviços administrativos permitiu o 

desempenho do cargo e resolução de problemas pedagógicos, administrativos e técnicos. 

Como Diretora de Turma organizei a pasta da turma. Devido à falta de assiduidade de alguns alunos, 

com muita regularidade registei, justifiquei e comuniquei as faltas. Assim, todas as faltas, de presença, 

intercalares, de material, às aulas de apoio pedagógico acrescido, foram comunicadas aos 

encarregados de educação, salientando-se uma maior preocupação quando as mesmas foram de cariz 

disciplinar.  

Acompanhei, coordenei e orientei todo o processo educativo dos alunos. Apoiei a integração dos 

mesmos na escola, informando-os das regras de funcionamento. Ouvi os alunos, dialoguei e participei 

na procura de soluções para todas as situações problemáticas. Sempre que houve necessidade 

promoveu-se a articulação com os elementos da direção, elementos do conselho de turma e 

encarregados de educação.  

Servi de elo de ligação entre a escola e os encarregados de educação, através de um processo de 

comunicação e informação regulares, desenvolvendo iniciativas que promovessem a relação da escola 

com a família. Foi solicitada a colaboração dos encarregados de educação para a concretização do 

processo de ensino-aprendizagem. A turma, constituída por 8 alunos, tem 7 ao abrigo do Decreto-Lei 

54/2018. As lacunas foram evidentes e o trabalho colaborativo entre diretora de turma, encarregados 

de educação e elementos do conselho de turma foi muito importante. Os alunos apresentaram uma 

média final escolar igual ao nível 4, com exceção de dois alunos que atingiram nível 3. 

A destacar pela positiva o número reduzido de alunos que constituem a turma, o que permitiu um 

apoio mais individualizado dadas as características/dificuldades dos alunos, em termos de 

aprendizagens e em termos pessoais.  

Destaco ainda os guiões disponibilizados pela coordenadora de DT que muito orientaram as reuniões e 

facilitaram o meu trabalho. 

Um ponto negativo a salientar foi o fraco espírito de camaradagem/equipa entre os alunos. Formaram-

se grupos dentro da turma o que condicionou o desenvolvimento de projetos e que, apesar de se 

terem dinamizado atividades por forma a contrair estas atitudes, foi muito difícil formar o “Grupo 

Turma”.  

Destaco ainda a tendência para a falta de assiduidade de alguns alunos. Após ter informado os 

respetivos encarregados de educação essa propensão veio a diminuir. Contudo, apesar das alegadas 

atenções, os próprios encarregados de educação, apesar de demonstrarem preocupação pela situação, 

manifestaram alguma impotência face à determinação dos seus educandos em faltar.  
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A minha relação com cada um dos discentes foi positiva, tornando-me amiga confidente, consentindo 

a resolução de vários conflitos.  

 

4. Sugestões de melhoria 

 

Considero que as aulas práticas devem ser em maior número para alunos destes cursos e tendo em 

atenção que são alunos abrangidos pelo Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com a sua alteração 

pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, apresentando alguns alunos um currículo diferente em anos 

anteriores. O padrão “sala de aula”, na maioria das vezes, não é o suficiente para fazer com que todos 

os alunos absorvam o conteúdo. Assim considero relevante aumentar a interdisciplinaridade 

promovendo as atividades práticas dentro e fora da escola. 

As visitas de estudo são uma mais-valia para estes alunos. Conhecer diversos 

estabelecimentos/instituições, viver no real e aplicar as práticas exploradas em aulas perante 

dinamização de atividades para a comunidade. 

 

 

 

EPADRC, ____/julho/2022 

A/O Diretor/a de Turma 

 

 

 

https://activesoft.com.br/blog/tenha-sucesso-na-sala-de-aula-com-4-dicas-eficientes/
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE TURMA 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Turma (DT) 
 

Nome: Susana Marques Santos Costa 

Diretor/a de Turma do CEF   Turma OEC           Curso: Operador de Eletrónica e Computadores 

Grupo Disciplinar: Física e Química 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 

No 1ºsemestre foram realizadas 3 reuniões de Conselho de Turma (20 de outubro, 11 de 

novembro e 2 de fevereiro) e 2 reuniões com Encarregados de Educação (14 de setembro e 11 

de fevereiro). 

No 2º semestre foram realizadas 3 reuniões de Conselho de Turma (11 de abril, 31 de maio e 

22 de julho) e 2 reuniões com Encarregados de Educação (31 de maio e 25 de julho). 

Nos CT foram tratados assuntos relacionados com a assiduidade, pontualidade, 

comportamento e aproveitamento dos alunos. Foi também realizada a concertação e 

uniformização de estratégias de atuação perante postura e comportamento dos alunos da 

turma. Foram também discutidas estratégias para melhoria e promoção da 

atenção/concentração bem como o empenho nas tarefas solicitadas, contribuindo, assim, para 

um ambiente propício à aprendizagem e, como consequência, uma melhoria do 

aproveitamento escolar. 

Os dados referentes à caracterização da turma, aos resultados obtidos e ao balanço do 

aproveitamento foram apresentados, analisados e registados nas atas de CT. Acresce referir 

que os mesmos também foram reportados e analisados no relatório de autoavaliação semestral 

elaborado pela equipa de autoavaliação da escola. (EQAVET). 

 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DT; Articulação com as estruturas de direção, administração e 

gestão, conselho de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos positivos/negativos) 

 

Enquanto diretora de turma (DT) foi minha preocupação diminuir os comportamentos de 

indisciplina e trabalhar no sentido de dotar os alunos de uma postura crítica e reflexiva face à 
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sua forma de estar e ser. Relembrei regularmente que o Regulamento Interno constitui o 

documento de regulação e funcionamento da escola, nomeadamente, no estabelecimento de 

regras e normas que marcam a convivência entre os diferentes atores da ação educativa. 

Articulei com os professores do CT e SPO, de forma a atuar rapidamente em situações de 

incumprimento, de indisciplina, no caso de problemas de aprendizagem, questões do foro 

psicológico ou outras que foram surgindo. Trabalhei no sentido de valorizar a articulação escola- 

família. Dei feedback contínuo a docentes e EE. 

Estabeleci contactos regulares com EE, alunos e docentes via email, SMS, WhatsApp e por 

telefone. Contactei regularmente com a Direção da escola e serviços de administração escolar. 

Como aspeto negativo saliento a desmotivação e a falta de empenho de alguns alunos. Esta 

postura teve impacto no comportamento e, consequentemente no aproveitamento dos alunos. 

Como aspeto positivo destaco o apoio que os alunos tiveram na escola, quer no processo ensino 

aprendizagem, quer no apoio psicopedagógico prestado por parte dos professores e SPO. Em 

todas as situações sinalizadas houve resposta do centro de apoio à aprendizagem. Deste modo, 

os alunos tiveram todos os apoios necessários, sendo que, o sucesso das aprendizagens ficou 

maioritariamente dependente da sua própria responsabilização.   

 

4. Sugestões de melhoria 
 

Como ações de melhoria, no sentido de melhorar a motivação dos alunos e, tendo em conta 

que as restrições relativamente à pandemia já estão aliviadas, sugeria a promoção de atividades 

com saídas de campo e tarefas de índole mais prática, num contexto profissionalizante. 

 

EPADRC, 22 de julho de 2022 

A/O Diretor/a de Turma 

Susana Costa 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE CURSO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Coordenador/a de Diretores de Curso (CDC) 

 

Nome: Jacqueline Sousa 

Grupo Disciplinar: 300 - Português 

 

2. Diretores de Curso: 
 

Cursos profissionais Diretor de curso 

Técnico/a de Produção Agropecuária 
João Raposeira (até fevereiro 2021) 

Fátima Oliveira 

Técnico/a de Restaurante/Bar Carla Realinho 

Técnico/a de Cozinha/Pastelaria Helena Teixeira 

Técnico/a de Recursos Florestais e Ambientais Sofia Almeida 

Cursos de educação e formação de jovens  

Empregado/a de Restaurante/Bar Lúcia Casalta 

Operador/a de Eletrónica e Computadores Susana Costa 

 
3. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 

Foram realizadas 11 reuniões de conselho de diretores de curso, 6 durante o 1º semestre e 5 

durante o 2º. As reuniões de conselho de diretores de curso visaram: divulgar informações; 

elaborar as propostas das competências do diretor de curso e do coordenador dos diretores de 

curso e dos regulamentos da FCT, do ECT, da PAF e da PAP; uniformizar procedimentos e 

documentos de operacionalização da FCT, do ECT, da PAF e da PAP; calendarizar os períodos de 

FCT e de ECT e de apresentação da PAF e da PAP; monitorizar os procedimentos necessários 

para a operacionalização da FCT, do ECT, da PAF e da PAP; discutir propostas de atividades para 

o PAA e  divulgação dos cursos. 

 

 

4. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências da coordenação; Articulação de estratégias e procedimentos com as 

estruturas de direção, administração e gestão; Aspetos positivos/negativos) 

 

A coordenadora cumpriu as suas competências e articulou estratégias e procedimentos 

com as várias estruturas da escola, nomeadamente: definir estratégias de uniformidade 

para o exercício das competências de cada diretor de curso; acompanhar e orientar o 
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funcionamento de cada curso, principalmente nos procedimentos FCT, ECT, PAP e PAF; 

presidir ao conselho de diretores dos cursos de educação e formação e cursos profissionais; 

submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena; promover a 

interação entre a escola e a comunidade, enquanto representante dos diretores de curso; 

apoiar os diretores de curso no exercício de todas as funções inerentes ao cargo; atualizar 

e melhorar a plataforma de gestão interna e a plataforma moodle, para partilha de 

documentos. 

 

Consideram-se aspetos negativos: a definição tardia e as alterações sucessivas às listagens 

de professores acompanhantes e orientadores que obrigam a alterações nos despachos de 

nomeação; a falta de hábito de consulta do regulamento interno e, por motivos de 

incompatibilidade horária e laboral, a impossibilidade de marcar momentos formais de 

reunião conjunta, nomeadamente com as diretoras de curso CEF, apesar de todas as 

dúvidas terem sido esclarecidas e todo o apoio solicitações atendidas em momentos 

informais. 

Consideram-se aspetos muito positivos a total disponibilidade e empenho dos diretores de 

curso e o apoio do SPO na preparação da defesa da PAP. 

 

 

5. Sugestões de melhoria 

Sugere-se que o regulamento interno seja apresentado, em reunião presencial, a todos os 

docentes e que, no horário de trabalho semanal dos diretores de curso e do coordenador esteja 

inscrita uma hora comum para trabalho colaborativo. 

Apresentam-se, ainda, as sugestões das diferentes diretoras de curso, constantes dos respetivos 

relatórios críticos de desempenho e da diretora da escola: 

. Ajustar a calendarização da FCT dos cursos TPA, para que esta decorra já mais próximo do final 

do ano letivo.  

. O projeto PAP, sendo transversal aos três anos de formação, deverá começar a ser 

desenvolvido pelo aluno com o apoio do professor acompanhante no início do 3º ano, para 

evitar a utilização de aulas em excesso para o efeito.  

. Maior rigor ao selecionar as entidades para a realização da FCT, pois algumas não apresentam 

as melhores condições técnicas para proporcionar formação adequada aos alunos. 

. A realização de uma reunião, logo no início do ano letivo, com os professores da componente 

técnica para estruturar o plano de ação de cada turma, bem como planificar o contributo do 

curso para o PAA. O principal objetivo é programar as atividades, assegurando a 

interdisciplinaridade e a ligação ao mundo do trabalho.  

. Estabelecer um horário semanal comum entre as diretoras de curso, no sentido de facilitar o 

trabalho colaborativo, as reuniões formais e informais e a comunicação constante. Esta sugestão 

é fundamental para dar respostas ajustadas e imediatas, uniformizar procedimentos e formas 

de atuação.  

. A criação de uma disciplina no Moodle com todos os documentos/minutas relativos aos cursos 

CEF, bem como da legislação associada, com demarcação relativamente aos cursos profissionais. 
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. A presença dos diretores de turma, dos assistentes operacionais e dos alunos no 2º ano do 

ciclo de formação nos dias de defesa das PAP. 

 

EPADRC, 25 de julho de 2022 

A Coordenadora de Diretores de Curso 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE CURSO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Curso (DC) 
 
Nome: Fátima Laura Costa Peixoto de Oliveira 

Diretor/a do Curso de Técnico/a de Produção Agropecuária    

Turma 1º TPA, 2ºA TPA, 2ºB TPA, 3ºV TPA e 3ºX TPA Curso: Técnico/a de Produção Agropecuária 

Grupo Disciplinar: 560 – Ciências Agrárias 

 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
10/09/2021 

Informações gerais; Planos de ação FCT; Procedimentos e atualização de documentos 

(FCT/PAP); outros assuntos. 

Sob coordenação do professor João Raposeira. 

 

22/09/2021 

Informações; Planos de ação FCT/PAP 2º e 3º anos (procedimentos e atualização de 

documentos); outros assuntos. 

Sob coordenação do professor João Raposeira. 

 

06/12/2021 

Informações; FCT/PAP – Professores acompanhantes (FCT) e orientadores (PAP); Planos de 

ação; outros assuntos. 

Sob coordenação do professor João Raposeira. 

 

14/02/2022 

Informações; Formação em Contexto de Trabalho; Prova de Aptidão Profissional; outros 

assuntos. 

Sob coordenação do professor João Raposeira. 
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24/02/2022 

Informações; FCT/PAP; outros assuntos 

Sob coordenação do professor João Raposeira. 

 

14/03/2022 

Informações; FCT (2ºano); outros assuntos. 

 

04/05/2022 

Informações; Esclarecimento a assinatura de documentação relativa ao processo da FCT (2ºB); 

outros assuntos. 

 

09/05/2022 

Informações; Esclarecimento a assinatura de documentação relativa ao processo da FCT (2ºA); 

outros assuntos. 

 

10/05/2022 

Avaliação final da FCT do 3º ano TPA; Procedimentos relativos à PAP; outros assuntos. 

 

04/07/2022 

Avaliação final da FCT-Mód.6 do 2º ano TPA; Avaliação da PAP 

(Desenvolvimento/Implementação do projeto e Projeto escrito); outros assuntos. 

 
 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
 

No âmbito das minhas funções, iniciei o ano letivo a colaborar com o professor João Raposeira 

na direção do curso, vindo a assumir na íntegra esta função, em março de 2022, por motivo da 

sua aposentação. 

Procurei sempre promover a articulação entre os professores da componente técnica. 

Assegurei a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da formação em contexto 

de trabalho (FCT), identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na 

elaboração do plano individual da FCT e dos contratos de formação, procedendo à distribuição 

dos alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita  
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relação com o professor acompanhante e o monitor responsáveis pelo acompanhamento dos 

alunos. 

Articulei com os órgãos de gestão da escola, bem como as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à 

realização da prova de aptidão profissional. 

Assegurei a articulação entre os docentes das várias componentes de formação, de modo a 

que fossem cumpridos todos os procedimentos necessários à realização da PAP. 

Propus para aprovação ao conselho pedagógico, os planos de ação da FCT e da PAP. Participei 

nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das minhas funções. 

Mantive uma relação próxima com os alunos, mostrando-me sempre disponível para qualquer 

esclarecimento relativamente à Formação em Contexto de Trabalho, bem como da Prova de 

Aptidão Profissional. 

 

 

Aspetos positivos: 

- Todos os alunos do 2º ano (turma A e turma B) cumpriram as 125 horas previstas para a 

FCT Empresa. 

- Nas turmas do 3º ano (V e X) os alunos cumpriram as 250 horas da FCT, à exceção de um 

aluno que reprovou por falta de assiduidade. 

- O empenho de todos os professores no apoio à elaboração das PAP. 

- As Provas de Aptidão Profissional foram consideradas na generalidade bastante 

satisfatórias. Apenas um aluno não obteve aproveitamento e outro por motivos de saúde 

foi impossibilitado de defender a PAP. 

 

Aspetos negativos: 

- Calendarização da FCT do 3º ano. Considerou-se que esta foi demasiado cedo, uma vez 

que após o regresso dos alunos, ainda haviam muitos módulos por concluir e outros por 

iniciar, sendo os níveis de concentração bastante mais baixos em contexto de aula.  
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- O facto de alguns alunos não terem aproveitado o apoio dos professores, nomeadamente 

na questão da ortografia. Alguns projetos escritos (PAP) com erros ortográficos. 

- A adequação das entidades para realização da FCT. Algumas empresas poderão não ter as 

melhores condições técnicas para receberem os alunos em formação. 

 

4. Sugestões de melhoria 

 

 

Ajustar a calendarização da FCT, para que esta decorra já mais próximo do final do ano 

letivo. 

O projeto PAP, sendo transversal aos três anos de formação, deverá começar a ser 

desenvolvido pelo aluno com o apoio do professor acompanhante no início do 3º ano, para 

evitar a utilização de aulas em excesso para o efeito. 

Maior rigor ao selecionar as entidades para a realização da FCT, pois algumas não 

apresentam as melhores condições técnicas para proporcionar formação adequada aos 

alunos. 

 

 

 

EPADRC, 25 de julho de 2022 

A Diretora de Curso 

Fátima Peixoto de Oliveira 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE CURSO 

 

Ano letivo 2021-2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Curso (DC) 
 

Nome: Sofia Isabel Amador Sousa Almeida 

Diretor/a do Curso de Técnico de Recursos Florestais e Ambientais      Ano 3º    Turma A           

Curso: Técnico de Recursos Florestais e Ambientais       

Grupo Disciplinar: 330 - Inglês 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
Foram realizadas no total 6  reuniões de Direção de Curso, tendo algumas das reuniões (duas) sido 

realizadas em conjunto com DC de TPA. 

Os assuntos abordados prenderam-se com transmissão de informações; planeamento de atividades 

no âmbito do PAA; elaboração e/ou revisão dos Planos de Ação da turma RFA; calendarização do 

período de FCT e PAP; organização de procedimentos relativos à FCT e à PAP; acompanhamento e 

avaliação final do período de FCT da turma de 3º RFA; avaliação intermédia do projeto PAP; avaliação 

do desenvolvimento e implementação dos projetos escritos da PAP. 

 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
 
No âmbito das minhas funções, procurei sempre promover a articulação entre os professores das 

diversas disciplinas e componentes do curso, tanto a nível dos conteúdos programáticos abordados, 

como a nível do planeamento e desenvolvimento de várias atividades multidisciplinares, integradas no 

Plano Anual de Atividades da escola. Devido ainda à situação de pandemia e aos constrangimentos 

impostos, não foi possível realizar uma das atividades inicialmente planeadas que implicariam a saída 

do espaço da escola em janeiro 2022. No entanto, já foi foram realizadas algumas das atividades 

previstas para fora do contexto escolar (duas visitas de estudo), assim como diversas atividades no 

contexto escolar, seguindo as normas de segurança e saúde da DGS.  

As reuniões da Equipa Pedagógica foram realizadas sempre que necessário, (especialmente aquando 

da avaliação intercalar e final de cada semestre) sendo que nestas reuniões foram sempre transmitidas 

informações relevantes relacionadas com o percurso escolar dos alunos da turma, no âmbito da 

conclusão das horas formação do 3º ano do curso e no âmbito do Plano de Ação de FCT e PAP previsto 

para o 3º ano do curso RFA.  

Além disso, realizei reuniões formais e informais com os professores da área técnica com o objetivo de 

proceder à preparação de todos os documentos para as FCT em empresa no 3º ano do curso, assim 

como reajustar procedimentos relativos à atribuição de módulos da área técnica florestal aos técnicos 

especializados já em serviço na escola. Toda a documentação foi entregue atempadamente aos 

professores acompanhantes de FCT tendo sido feito um trabalho em parceria próxima com estes, no 

sentido de cumprir, sempre, os prazos e datas estabelecidos para as diferentes fases do Plano de Ação. 
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As visitas previstas aos alunos nos locais de estágio foram realizadas pelos professores 

acompanhantes, com conhecimento da diretora de curso. Todos os alunos cumpriram as 250 horas de 

formação previstas para a FCT- empresa no 3º ano. Todos os alunos obtiveram muito boa avaliação de 

desempenho na FCT.  

Articulei com os órgãos de gestão da escola, bem como as estruturas intermédias de articulação e 

coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização da Prova de 

Aptidão Profissional Assegurei a articulação entre os docentes das várias componentes de formação, 

de modo a que fossem cumpridos todos os procedimentos necessários à realização da PAP. Propus 

para aprovação ao conselho pedagógico, os planos de ação da FCT e da PAP.  

Enquanto diretora de curso, a minha relação com os alunos foi facilitada pelo facto de também ser a 

DT, o que permitiu uma relação sempre muito próxima com os alunos e as encarregadas de educação, 

quer para transmitir todas as informações e esclarecimentos relativamente à Formação em Contexto 

de Trabalho, bem como da Prova de Aptidão Profissional.  

 

Aspetos positivos: 

- Ter acompanhado de forma regular o desenvolvimento de algumas atividades da componente técnica 

permitiu-me ter um melhor conhecimento das capacidades e potencialidades técnicas e profissionais 

dos alunos do curso; 

- O contacto direto, presencial com as empresas ou entidades públicas para a organização da FCT dos 

alunos, em acompanhamento dos professores da área técnica, permitiu-me ter um melhor 

conhecimento das potencialidades do curso para o mercado de trabalho na área da gestão florestal e 

silvicultura; 

- A grande disponibilidade dos 3 professores da área técnica em realizar todos os ajustes necessários 

no seu horário para a lecionação dos módulos inicialmente destinados a outro técnico especializado, 

devido aos constrangimentos da situação de pandemia; 

- A possibilidade de acompanhar de forma mais próxima o desempenho escolar dos 5 alunos do curso, 

pelo facto de ser um grupo pequeno e ser também a DT, o que também tornou mais fácil os contactos 

necessários, à distância ou presenciais, com as EE dos alunos.  

- A constante articulação com o/a diretor/a de curso de TPA, no sentido de uniformizar procedimentos 

e estabelecer linhas orientadoras comuns; 

- A constatação de que a realização da FCT do curso RFA no período de fevereiro/abril foi realmente a 

época ideal para a realização de uma FCT mais integrada e enriquecedora para a formação dos alunos 

do curso; 

- O empenho de todos os professores no apoio à elaboração das PAP; 

- As Provas de Aptidão Profissional foram consideradas na generalidade bastante satisfatórias. 

 

Aspetos negativos: 

- As dificuldades em encontrar uma hora comum (mesmo de CNL) para reunir com os técnicos do curso 

RFA de forma mais regular, devido às recorrentes alterações nos horários dos professores, em especial 

no 2º semestre; 

- Alguma irresponsabilidade e falta de autonomia de alguns alunos no desenvolvimento do projeto da 

PAP, o que fez com que fosse necessário agendar mais horas letivas do que o inicialmente previsto 

para o acompanhamento às PAP. 
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4. Sugestões de melhoria 

O projeto PAP, sendo transversal aos três anos de formação, deverá sempre começar a ser 

desenvolvido pelo aluno, com o apoio do professor orientador, no início do 3º ano, com mais 

momentos de monitorização formal, para evitar a utilização de horas letivas em excesso para o efeito. 

 

EPADRC, 30 de julho 2022 

A/O Diretor/a de Curso 

Sofia Almeida 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE CURSO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Curso (DC) 
 

Nome: Helena Teixeira 

Diretor/a do Curso de Técnico de      1º Ano/ 3º Ano    Turma: X            Curso: TCP 

Grupo Disciplinar: 330 (Inglês) 

 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 

Foram realizadas no total 15 reuniões de Direção de Curso, tendo algumas das reuniões sido 

realizadas em conjunto com DC de Restaurante / Bar. 

Os assuntos abordados prenderam-se com transmissão de informações; elaboração dos Planos 

de Ação das turmas; calendarização do período de FCT e PAP; avaliação intermédia do projeto 

PAP; avaliação qualitativa do desenvolvimento e implementação dos projetos escritos da PAP; 

acompanhamento e ponto da situação do período de FCT das turmas de 1º e 3º ano. 

 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DC; Articulação com as estruturas de direção, administração e 

gestão, diretores de turma, conselhos de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos 

positivos/negativos) 

 

Para uma boa coordenação técnico pedagógica do curso e para uma eficaz articulação entre os 

vários departamentos e as diferentes disciplinas, foi fundamental a realização de um trabalho 

conjunto entre diretora de curso, diretoras de turma e restantes docentes das turmas, quer na 

coordenação das equipas pedagógicas, quer no tratamento de qualquer assunto relativo ao 

curso e ao processo de ensino/ aprendizagem. Este trabalho passou pelas reuniões de conselho 

de curso com técnicos, de turma e por reuniões informais com alguns docentes e as outras 

diretoras de curso.  

De extrema importância foi a constante articulação com a diretora de curso de 

Restaurante/Bar, no sentido de uniformizar procedimentos e estabelecer linhas orientadoras 

comuns, sendo este um dos pontos positivos a assinalar. 
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A relação com os alunos das turmas foi sempre no sentido do permanente acompanhamento 

da situação escolar dos mesmos e da sua responsabilização. Procurei, através de uma relação 

de proximidade e dialogante, inteirar-me de outras situações que pudessem influenciar o seu 

desempenho escolar e zelar por um acompanhamento adequado das mesmas. Foi dada 

relevância ao facto de se tratar de um curso vocacionado para a transição para a vida ativa e 

profissional dos alunos, facto que foi apresentado aos mesmos como objetivo possível a atingir. 

Porém, foram igualmente informados acerca da possibilidade de dar continuidade aos estudos 

e as várias hipóteses existentes.  

No relacionamento com os discentes houve sempre a preocupação de estes perceberem que 

a equipa pedagógica fazia um acompanhamento atento e preocupado da situação escolar de  

cada um, havendo o incentivo a uma comunicação eficaz entre alunos e membros da equipa. 

Este foi outro ponto positivo a salientar. 

 

 

4. Sugestões de melhoria 

 

À semelhança do que ocorreu anteriormente, deverá realizar-se uma reunião, logo no início, 

com os professores da componente técnica para estruturar o plano de ação de cada turma, bem 

como planificar o contributo do curso para o PAA. O principal objetivo é programar as atividades, 

assegurando a interdisciplinaridade e, quando possível, a ligação ao mundo do trabalho.  

Igualmente essencial é o horário comum entre as diretoras de curso, no sentido de facilitar o 

trabalho colaborativo, as reuniões formais e informais e a comunicação constante. Esta sugestão 

é fundamental para dar respostas ajustadas e imediatas, uniformizar procedimentos e formas 

de atuação. Este ano houve momentos em que tal situação não se verificou, por isso sentimos 

maior dificuldade no desempenho deste cargo. 

  
 

EPADRC, 22/07/2022 

A/O Diretor/a de Curso 

_________________________________________ 
(Helena Teixeira) 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE CURSO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação da Diretora de Curso (DC) 
 
Nome: Carla Sofia Jacinto Realinho 

Diretora do Curso de Técnico de Restaurante-Bar            Anos 1º e 2º   Turmas TRB           Curso: TRB 

Grupo Disciplinar: Inglês 

 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
▪ DIA: 22 / 09 / 2021 

 Propostas de calendarização FCT e PAP; procedimentos FCT 

▪ DIA: 24 /11 / 2021 
Ponto da situação de FCT em atraso; elaboração de planos de ação; procedimentos PAP 

▪ DIA: 23 /02 / 2022 
Proposta de distribuição dos alunos e professores acompanhantes FCT; proposta de atividade 

para o PAA do departamento de restauração 

▪ Dia: 12/ 05 /2022 
Esclarecimento e assinatura de documentação relativa ao processo da FCT (2ºTRB) 

▪ DIA: 25 /05 / 2022 
Ponto da situação do acompanhamento FCT 

▪ DIA: 26 /05 / 2022 
Esclarecimento e assinatura de documentação relativa ao processo da FCT (1ºTRB) 

▪ DIA: 01 /06 / 2022 
Ponto da situação do acompanhamento FCT 

▪ DIA: 08 /06 / 2022 
Ponto da situação do acompanhamento FCT 

▪ DIA:22 /06 / 2022 
Ponto da situação do acompanhamento FCT 
 

 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DC; Articulação com as estruturas de direção, administração e 

gestão, diretores de turma, conselhos de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos 

positivos/negativos) 

 

Para uma boa coordenação técnico pedagógica do curso e para uma eficaz 
articulação entre os vários departamentos e as diferentes disciplinas, foi fundamental 
a realização de um trabalho conjunto entre diretora de curso, diretoras de turma e 
restantes docentes das turmas, quer na coordenação das equipas pedagógicas, quer 
no tratamento de qualquer assunto relativo ao curso e ao processo de ensino/ 
aprendizagem. Este trabalho passou pelas reuniões de conselho de curso com 
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técnicos, de turma e por reuniões informais com alguns docentes e as outras diretoras 
de curso. De extrema importância foi a constante articulação com a diretora de curso 
de Cozinha Pastelaria, no sentido de uniformizar procedimentos e estabelecer linhas 
orientadoras comuns.  

A relação com os alunos das turmas foi sempre no sentido do permanente 
acompanhamento da situação escolar dos mesmos e da sua responsabilização. 
Procurei, através de uma relação de proximidade e dialogante, inteirar-me de outras 
situações que pudessem influenciar o seu desempenho escolar e zelar por um 
acompanhamento adequado das mesmas. Foi dada relevância ao facto de se tratar de 
um curso vocacionado para a transição para a vida ativa e profissional dos alunos, 
facto que foi apresentado aos mesmos como objetivo possível a atingir. Porém, foram 
igualmente informados acerca da possibilidade de dar continuidade aos estudos e as 
várias hipóteses existentes.  

No relacionamento com os discentes houve sempre a preocupação de estes 
perceberem que a equipa pedagógica fazia um acompanhamento atento e preocupado 
da situação escolar de cada um, havendo o incentivo a uma comunicação eficaz entre 
alunos e membros da equipa. 

 

 

 

4. Sugestões de melhoria 

 

À semelhança do que ocorreu anteriormente, deverá realizar-se uma reunião, 
logo no início, com os professores da componente técnica para estruturar o plano de 
ação de cada turma, bem como planificar o contributo do curso para o PAA. O principal 
objetivo é programar as atividades, assegurando a interdisciplinaridade e, quando 
possível, a ligação ao mundo do trabalho.  

Igualmente essencial é o horário comum entre as diretoras de curso, no sentido 
de facilitar o trabalho colaborativo, as reuniões formais e informais e a comunicação 
constante. Esta sugestão é fundamental para dar respostas ajustadas e imediatas, 
uniformizar procedimentos e formas de atuação. Este ano houve momentos em que 
tal situação não se verificou, por isso sentimos maior dificuldade no desempenho 
deste cargo. 
 

 

Epadrc, 20 de julho de 2022 
 

A diretora de curso, 
 
      Carla Realinho 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE CURSO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Curso (DC) 
 

Nome: Lúcia Marina Correia Casalta 

Diretora do Curso de Educação e Formação                         Ano 1º                       Turma EB3            

Curso: Empegado de Restaurante-Bar 

Grupo Disciplinar: Matemática (500) 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
 
23/nov/2021 – com a participação dos professores acompanhantes de ECT 

Ponto um: Elaboração do Plano de Ação 
Ponto dois: Estabelecimento da criação de uma pasta de documentos ECT 
 
 
08/jun/2022  ;  15/jun/2022  ;  22/jun/2022  ;  29/jun/2022  ;  06/jul/2022 

Ponto único: Acompanhamento dos alunos em ECT. 

 

29/abril/2022 - com a colaboração dos professores acompanhantes de ECT 

Ponto único: Identificação de professores acompanhantes e escolha dos locais de ECT de acordo 
com o perfil dos alunos (ECT – 004) 
 
 
24/maio/2022 – reunião com os EE - com a colaboração dos professores acompanhantes de ECT  

Ponto um: Informações procedimentos de ECT; cumprimento de prazos; avaliação. 
Ponto dois: Assinatura de contrato pelos alunos e encarregados de educação. 
 
 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DC; Articulação com as estruturas de direção, administração e gestão, 

diretores de turma, conselhos de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos 

positivos/negativos) 

 

No processo de Coordenação/Articulação Técnico Pedagógica, promovi contatos formais e 

informais (reuniões semanais com os professores acompanhantes do Estágio em Contexto de 

Trabalho (ECT)), bem como a comunicação direta ou através de emails e SMS. 

Privilegiei o trabalho colaborativo na planificação de atividades, na dinamização de estratégias de 



 
  

 

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

 

REL-DC 

trabalho e nas medidas de atuação perante os desafios que foram surgindo, tendo em conta as 

características dos alunos e a necessidade de acompanhar todos os alunos em ECT. Houve uma 

colaboração efetiva na análise e preparação de todos os documentos relativos ao ECT e à Prova de 

Avaliação Final (PAF), entre os elementos da equipa técnica pedagógica. 

Assegurei a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento do ECT preparando 

protocolos, participando na elaboração do plano do ECT e dos contratos de formação, e 

coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com os professores 

acompanhantes.  

Como diretora de curso empenhei-me em ter com cada um dos alunos, uma relação que permitisse 

detetar dificuldades e intervir atempadamente, ajudando-os a superá-las. Mantive contacto regular 

com os encarregados de educação, no sentido de mantê-los sempre ao corrente da situação escolar 

dos seus educandos. Mantive sempre uma postura de rigor, isenção e equidade.  

Participei nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das minhas funções e assegurei a 

articulação com os serviços com competência em matéria de apoio psicopedagógico.  

Organizei toda a documentação mantendo a pasta técnico-pedagógica organizada e atualizada.  

Na relação com os discentes, durante o processo de realização do ECT foram mantidos contatos 

regulares com os alunos, por SMS e por WhatsApp, havendo a salientar a necessidade de se 

estabelecer um acompanhamento mais direto e permanente com alguns alunos, dadas as suas 

características e vivências familiares e individuais. Empenhei-me em promover a autonomia, a 

responsabilidade, a organização e a criatividade, reforçando sempre a ideia de que o aluno não 

estava sozinho durante todo este processo, mas que existia uma equipa pedagógica sempre 

disposta a apoiar e esclarecer dúvidas. Antes do início do ECT expliquei-lhes como deveriam 

preencher todos os documentos alertando-os para a importância da não existência de rasuras. 

Apelei ao sentido de responsabilidade em diversos aspectos cruciais para um bom desempenho no 

dia a dia. 

Trabalhei com os alunos a motivação para realizar o ECT e a PAF e incentivei à não desistência, 

apelando ao rigor profissional, ao empenho e ao orgulho do objetivo alcançado. 

Dos oito alunos que concluíram o ECT, apenas um obteve nível 3 e os outros 4 e 5.  Na PAF quatro 

alunos obtiveram nível 4 e quatro obtiveram nível 5. Assim, todos os alunos realizaram o ECT e 

a PAF com aproveitamento positivo e ficam na posse de um Certificado de Qualificação 

Profissional de nível 2 e conclusão do 9º ano de escolaridade.  

Eu, como diretora de curso, e os professores de acompanhamento de ECT, sentimo-nos algo 

orgulhosos com o trabalho desenvolvido pelos alunos, ainda mais quando há a percepção de existir 
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uma cultura escolar de desvalorização dos trabalhos dos alunos do Cursos Educação e Formação. 

Positivamente começo por destacar o trabalho colaborativo entre os professores acompanhantes e 

a diretora de curso. 

Acrescento a postura empenhada e dedicada de alguns alunos durante o estágio. 

Como aspetos menos positivos, refiro algumas faltas, que apesar de terem sido justificadas, levou a 

regulares alterações de horários por forma a se cumprirem as horas estipuladas e uma constante 

supervisão. 

Ressalvo ainda que o envolvimento dos pais/encarregados de educação no processo educativo e 

formativo dos seus filhos e educandos devia ser mais consciente e responsável. 

Apresentei à direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

4. Sugestões de melhoria 

 

Incluir na plataforma Moodle todos os documentos/minutas relativos aos cursos CEF, incluindo a 

legislação associada. 

Sendo um curso de nível II, do tipo 3, penso que seria importante aumentar o número de visitas de 

estudo, para além do definido na legislação, dado que são uma mais valia para estes alunos, tendo 

em conta a sua imaturidade e inexperiência nestas dinâmicas de trabalho.  

Considero igualmente relevante aumentar a interdisciplinaridade promovendo as atividades 

práticas dentro e fora da escola. 

Conhecer diversos estabelecimentos/instituições, viver no real e aplicar as práticas exploradas em 

aulas perante dinamização de atividades para a comunidade, conduz a uma maior experiência e 

consequentemente, ao sucesso nesta área. 

 

EPADRC, 25/julho/2022 

A/O Diretor/a de Curso 

Lúcia Marina Correia Casalta 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE DIREÇÃO DE CURSO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Diretor/a de Curso (DC) 
 
Nome: Susana Marques Santos Costa 

Diretora do Curso de Educação e Formação      Ano 1º  Turma OEC3            Curso: Operador/a de 

Eletrónica e Computadores 

Grupo Disciplinar: 510 – Física e Química 

 

2. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
Foram realizadas 7 reuniões: 

- 1 reunião com DC e professores da componente prática para elaboração do plano de ação 

(24/11/2022); 

- 1 reunião com DT, Professores da componente técnica e EE, para dar informações e 

esclarecimentos relativamente ao processo de ECT (24/5/2022); 

 -  5 reuniões de monitorização de Estágio em Contexto de Trabalho, para fazer um ponto de 

situação semanal relativamente a cada um dos alunos e à forma como estava a decorrer o 

estágio, as visitas dos professores Acompanhantes, relação com monitores e empresas, bem 

como o desempenho dos alunos (8/6, 15/6, 22/6, 29/6 e 6/7/2022). 

 

3. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências de DC; Articulação com as estruturas de direção, administração e gestão, 

diretores de turma, conselhos de turma, alunos, pais e encarregados de educação; Aspetos positivos/negativos) 

 

Em todo o processo de Coordenação e Articulação Técnico Pedagógica, promovi contatos 

formais e informais. Foram realizadas reuniões semanais durante o ECT com os professores 

acompanhantes com o objetivo de fazer a monitorização de todo o processo. Foi feito o 

levantamento das necessidades e respondido atempadamente. A comunicação com os 

professores acompanhantes foi realizada de forma semanal /diária através de emails, SMS, 

WhatsApp e telemóvel. Foi privilegiado o trabalho colaborativo com estratégias de trabalho e 

medidas de atuação perante os desafios que foram surgindo, tendo em conta as características 

dos alunos e as suas especificidades. Foi realizada uma preparação e atempada de toda a 
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documentação e a análise e supervisão no preenchimento e análise de toda a documentação 

de ECT e da PAF foi realizada de forma colaborativa entre todos os elementos da equipa técnica 

pedagógica.  

Com os alunos ocorreu um contacto atempado e célere a todas as suas dúvidas e solicitações.  

Foram mantidos contatos regulares, via email, SMS, WhatsApp e por telemóvel com todos os 

alunos. Com um dos alunos esse contacto foi mais intensificado, pelas suas características e 

necessidades. O discurso foi sempre promotor da autonomia, responsabilidade, 

empreendedorismo e criatividade, revelando um acompanhamento constante e motivacional. 

Aspetos como a responsabilidade, humildade e espírito de iniciativa foram sempre 

evidenciados.  

Saliento como aspeto positivo o envolvimento de todos os EE neste processo de ECT e PAF. 

Todos se mostraram preocupados com os seus educandos e responderam às solicitações. 

Os alunos também revelaram, na sua maioria, uma postura responsável, empenhada e 

dedicada. 

Como aspeto negativo saliento a dificuldade em encontrar locais para Estágio. Muitas das 

empresas não aceitam estagiários, maioritariamente devido às questões pandémicas. Esta 

dificuldade levou a que nalguns casos os alunos não se encontrassem a exercer o seu ECT em 

contexto totalmente relacionado com eletrónica e computadores. No entanto, em todos os 

casos o balanço foi positivo e da parte das empresas houve elogios ao desempenho dos alunos 

e à forma como a escola desempenha o seu trabalho. Da parte dos alunos também se 

manifestaram satisfeitos com o processo. 

 

4. Sugestões de melhoria 
 

Seria vantajoso a criação de uma disciplina no Moodle com todos os documentos/minutas 

relativos aos cursos CEF, bem como da legislação associada, com demarcação relativamente 

aos cursos profissionais. 

EPADRC, 22 de julho de 2022 

A/O Diretor/a de Curso 

Susana Costa 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE COORDENAÇÃO DE DEPARTAMENTO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação da Coordenadora de Departamento (CD) 
 

Nome: Gisela Rute Ferreira Rodrigues 

Grupo Disciplinar: 300 
 

2. Membros do Departamento: 

 

Disciplina Professor/a 

Ana Paula Malojo 300 

Anete Catulo Técnica Superior 

Carla Realinho 330 

Dora Moleiro 330 

Fernanda Garcez 910 

Graça Figueiredo 300 

Graça Pedrosa 410 

Helena Teixeira 330 

Isabel Freitas 410 

Jacqueline Sousa 300 

José Azevedo 620 

Manuel Pereira 410 

Maria João Ferreira 300 

Maria José Sampaio 300 

Rute Rodrigues 300 

Sofia Almeida 330 

Sónia Peralta Técnica Superior 

 
3. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
O Departamento reuniu 4 vezes, ao longo do ano letivo, tendo sido abordados os 
seguintes assuntos: 
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• Reunião de setembro: 
 Projeto MAIA – operacionalização dos critérios transversais;   

 Manuais escolares;  

 Planificações. 

     Plano anual de atividades 2021/2022; 

• Reunião de outubro: 

 PAA. 

• Reunião de janeiro: 

 Projeto MAIA – ponto de situação e partilha de práticas; 

 PADDE – Utilização da plataforma Moodle: ponto de 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. 

• Reunião de junho: 
Fecho e balanço do ano letivo 2021/2022; 
Preparação do ano letivo 2022/2023. 

 
 

4. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências da coordenação; Articulação de estratégias e procedimentos com as 

estruturas de direção, administração e gestão; Aspetos positivos/negativos) 

 

Ao longo deste ano letivo, penso que cumpri com rigor as funções de coordenadora de 

Departamento, de acordo com o Regulamento Interno da escola. 

Quanto ao cumprimento de programas, todos os grupos disciplinares cumpriram os 

programas e os objetivos a que se propuseram.  

As planificações foram todas cumpridas e os materiais pedagógicos foram inseridos no 

programa EscolaPro por professor, disciplina, turma e módulo. 

A comunicação entre os elementos do Departamento foi realizada, muitas vezes, de 

uma forma informal, na sala de professores, e de forma mais formal, em reuniões de 

disciplina ou Departamento. Devido à situação de pandemia Covid-19, nem todas as 

atividades propostas pelo Departamento para este ano letivo foram realizadas. As que 

se realizaram tiveram aceitação por parte dos alunos, tendo contribuído para a 

dinamização da Escola e a sua ligação ao meio em que se insere. Sempre que 

solicitados, os professores do Departamento de línguas, ciências sociais e humanas e 

expressões colaboraram com as atividades da BE, dos outros departamentos, do SPO 

e da Educação Especial. 
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Relativamente à articulação com os órgãos de direção, administração e gestão escolar, 

foi privilegiado o trabalho colaborativo no que diz respeito a troca de informações e 

procedimentos. 

Foi feita a verificação da inserção das pastas com os materiais pedagógicos, de todos 

os professores do Departamento, no programa EscolaPro, encontrando-se a lista de 

materiais em falta, por professor, anexado no final deste relatório, com as devidas 

justificações fornecidas pelos professores. 
 

 

5. Sugestões de melhoria 

 

Uma vez que o Departamento é composto por vários grupos disciplinares e tem um 

número elevado de professores, sugere-se que seja nomeado um representante de 

cada grupo disciplinar para agilizar o trabalho de coordenação entre as diferentes 

disciplinas. 
 

EPADRC, 15 de julho de 2022 

A Coordenadora de Departamento 

____________________ 

(Rute Rodrigues) 
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Verificação das pastas de materiais pedagógicos 21/22 

Materiais em falta: 

Ed. Física: (José Azevedo) 

De acordo com o professor, relativamente às turmas OEC3, EB3, 2ºATPA, 2º BTPA e 2º 

TRB, não existem evidências dos trabalhos dos alunos, uma vez que esta questão não 

se aplica, pois estes módulos não têm esse tipo de conteúdos. O CEF por ser CEF e os 

2ºs anos porque estão numa tipologia de Educação Física que existia na nossa escola e 

não no currículo nacional. 

Quanto aos 1ºs anos, TCP e TRB, não há trabalhos dos alunos, ou porque não se aplica 

a estes módulos, ou porque são módulos de atividades práticas e/ou de muito curta 

duração, o que dificulta a existência dessas evidências. 

Área de Integração (Manuel Pereira) 

De acordo com o professor da disciplina, em nenhum módulo lecionado por si existe a 

Avaliação do Desempenho Docente feita pelos alunos, pois não chegou a pedir-lhes 

essa avaliação. 

Quanto aos trabalhos/avaliação dos alunos, não tem evidências pois, segundo ele, fez 

apenas um teste e não teve possibilidade de digitalizar um exemplar de nenhum aluno 

CMA e Psicologia (Isabel Freitas) 

 Encontram-se em falta todos os materiais das turmas: 

-  1º EB3 – CMA;  

- 1º OEC – CMA;  

- 1º T CP – Psicologia; 

- 1ºT RB – Psicologia;  

- 3º X CP – AI; 

- 3º A RFA – AI, Módulo 6; 

- 2º T RB - Psicologia. 
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Encontram-se também em falta: 

 - 2º A TPA , na disciplina de AI, os trabalhos dos alunos respeitantes ao Módulo 3; 

 A professora justificou esta falta de materiais com falta de tempo para os introduzir 

no programa. Disse ainda que, assim que pudesse, os colocaria na plataforma. 

Inglês (Sofia Almeida)   

3º A RFA; 3º X TPA - Ainda não conseguiu colocar nada nas pastas, mas não está 

esquecido 

 

 

Os materiais pedagógicos das docentes Isabel Freitas e Sofia Almeida foram 

devidamente arquivados na plataforma, em data posterior a este relatório. 

A subdiretora 

Jacqueline Sousa 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE COORDENAÇÃO DE DEPARTAMENTO 

 

Ano letivo 21/22 

 

1. Identificação da Coordenadora de Departamento (CD) 
 
Nome: Maria de Lurdes Gonçalves Tuna Carvalho 

Grupo Disciplinar: 500 

 

2. Membros do Departamento: 

 

Disciplina Professor/a 

Matemática  Lurdes Carvalho 

Matemática  Lúcia Casalta 

                    Biologia  Célia Ferreira 

Biologia Marco Mata  

Química  Ana Vendeiro 

Química  Susana Costa  

Economia Telma Lourenço  

Técnica Superior Cátia Sousa  

Informática Alfredo Pinto  

Eletrotecnia Christophe Inácio 

 
3. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 
 
      Ao longo do ano letivo foram realizadas 4 reuniões. A primeira reunião foi de preparação 

do ano letivo e foram abordados os seguintes temas: Projeto MAIA – operacionalização 

dos critérios transversais; Manuais escolares; Planificações; Plano anual de atividades 

2021/2022 (PAA). A segunda reunião foi destinada apenas à Planificação das atividades 

para o PAA. A terceira reunião foi para saber o ponto de situação no que diz respeito à 

partilha de práticas relativamente ao Projeto MAIA e à utilização da plataforma Moodle 

.Também os professores do departamento fizeram propostas e definiram estratégias para 

a melhoria das práticas docentes e do desempenho docente. Os docentes do departamento  
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definiram ainda  estratégias para a recuperação das aprendizagens resultantes da falta de 

assiduidade dos alunos. Na quarta reunião foi feito o balanço e fecho do ano letivo, 

verificou-se o ponto da situação das atividades do PAA realizadas ao longo do ano. O 

departamento apresentou ainda algumas sugestões de melhoria relativamente ao PAA. 

Outro assunto foi a preparação do ano letivo 22/23 em que os docentes analisaram e 

definiram propostas para o PAA 22/23 tendo como base o Plano de Ação EPADRC. Foram 

ainda distribuídas algumas tarefas aos docentes do departamento.  

 
 

4. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências da coordenação; Articulação de estratégias e procedimentos com as 

estruturas de direção, administração e gestão; Aspetos positivos/negativos) 

 

Ao longo deste ano letivo, penso que cumpri as funções de coordenadora de departamento, 

de acordo com o Regulamento Interno da escola. Quanto ao cumprimento de programas, 

todos os grupos disciplinares cumpriram os programas e os objetivos a que se propuseram.  

Na realização das atividades do PAA a direção esteve sempre disponível para o que fosse 

necessário. Os serviços administrativos foram sempre cooperantes quando alguma 

atividade envolvia verbas. Todas as atividades propostas pelo Departamento para este ano 

letivo foram realizadas e tiveram aceitação por parte dos alunos, tendo contribuído para a 

dinamização da Escola. 

Um dos aspetos positivos foi a comunicação entre os elementos do Departamento ser 

realizada, muitas vezes, de uma forma informal, na sala de professores, e de forma mais 

formal, em reuniões de disciplina ou de Departamento. 

Foi feita a verificação da inserção das pastas com os materiais pedagógicos, de todos os 

professores do Departamento, no programa EscolaPro. Todos os professores colocaram 

os materiais no entanto, em relação às evidências dos trabalhos dos alunos alguns 

professores justificaram que realizaram trabalhos em Kahoot e nesse sentido apresentaram 

as grelhas com as classificações dos trabalhos. 

 

5. Sugestões de melhoria 

 

Os professores do departamento devem continuar a planificar atividades que promovam 

competências inovadoras nos alunos, que os motive e desafie para as novas oportunidades 
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no mercado de trabalho na sua área de formação. Deverão também planificar atividades 

para envolver os pais/encarregados de educação. 

 

EPADRC, 25 de julho 

A Coordenadora de Departamento 

Lurdes Carvalho 
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RELATÓRIO CRÍTICO DE COORDENAÇÃO DE DEPARTAMENTO 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

1. Identificação do/a Coordenador/a de Departamento (CD) 
 

Nome: Carlos Silva 

Grupo Disciplinar: restauração 

2. Membros do Departamento: 

 

Professor/a Disciplina (as) 

Carlos Silva Coordenador do 
departamento restauração, 

TR/RB e CP 

Serviços de 
cozinha/pastelaria 

Serviços de restaurante / Bar 

Gestão e controlo  
FCT 

João Ramalho  Serviços de 
cozinha/pastelaria 

Serviços de restaurante/bar 

Tecnologia alimentar  
FCT 

Artur gomes  Serviços de restaurante / Bar 

Tecnologia alimentar 

FCT    / equipa PTD 

Telecomunicações 
informática 

Gestão e controlo  

Rui filipe  Serviços de restaurante /bar 

Serviços especiais de 
restaurante/bar  

FCT 
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Serviços de cozinha 
pastelaria 

Mélanie Lopes 

 

Economia 

HSSC 

Serviço Cafetaria Balcão e 
Mesa  

secretária 

Vítor Rebelo Serviços de restaurante/bar 

Serviços de cafetaria balcão 
e mesa  

Serviços especiais de 
restaurante/bar  

FCT 

 
3. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 

Convocatória nº 01 

 

1. Informações; 

2. Restaurante pedagógico; 

3. Outros assuntos 

Convocatória nº 02 

1. Informações; 

2. PAA na Plataforma  

3. Restaurante pedagógico  

4. Outros assuntos. 
 

 

Convocatória nº 03 

1. Informações; 

2. PAA  

3. Restaurante pedagógico  
 

Convocatória nº 04 

1. Informações 

2. Avaliação e aprovação dos anteprojetos da PAP 

3. Indicação dos professores orientadores da PAP 
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4. Outros assuntos 

5.  
 

Convocatória nº 05 

1. Informações 

2. Avaliação e aprovação dos anteprojetos da PAP 

3. Indicação dos professores orientadores da PAP 

4. Outros assuntos 
 

Convocatória nº 06 

1. Informações; 

2. Formação em Contexto de Trabalho; 

3. Balanço do 1º semestre; 

4. Outros assuntos. 
 

Convocatória nº 07 

Informações. 

                                         Convocatória nº 08 

 
 

Assuntos abordados e deliberações:  
Ponto 1 – Informações  
Ponto 2 – Balanço e fecho do ano letivo até ao presente momento  
Ponto 3 – Preparação do próximo ano letivo 2022/2023  
Ponto 4 - Outros assuntos  
 

Convocatória no 09 

1. Informações 

2. Balanço de Estágios e Formações em Contexto de Trabalho 

3. Outros assuntos 

 
 

4. Reflexão crítica global sobre o desempenho  
(Cumprimento das competências da coordenação; Articulação de estratégias e procedimentos com as 

estruturas de direção, administração e gestão; Aspetos positivos/negativos. 

 

 

 

Colaboração na elaboração e concretização do Plano Anual de Atividades da Escola nos cursos 

de restauração, este com todos os elementos da componente restauração. 
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- Planificação e adequação à realidade da escola da aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos ao nível nacional 

- Colaboração na planificação dos conteúdos programáticos dos módulos/ UFCD. 

 

- Participação nas reuniões do Conselho Pedagógico. 

 

- Apresentação em Conselho Pedagógico de propostas e deliberações tomadas pelos diversos 

professores do departamento. 

- Colaboração na execução do Projeto Educativo da Escola. 

- Coordenação da implementação dos planos curriculares e programas definidos a nível 

nacional, no respeito pelas normas orientadoras estabelecidas e mediante seleção de modelos 

pedagógicos, métodos de ensino e avaliação, materiais de ensino-aprendizagem e manuais 

escolares coerentes com o Projeto Educativo da Escola e adequados à variedade dos interesses 

e capacidades dos alunos; 

- Apoio aos docentes da componente;  

- Promoção da troca de experiências e interdisciplinaridade entre os diversos docentes da 

Componente;  

- Diálogo E troca de experiências com as outras Componentes sobretudo na vertente 

pedagógica; 

- Colaboração na inventariação das necessidades de equipamento e material didático. 

- Análise e arquivo da correspondência recebida (na grande maioria em e-mail), tendo sido 

informados os professores da Componente; 

- Coordenação das planificações das disciplinas/ módulos que integram a Componente;  

- Análise dos critérios de avaliação de cada disciplina e da FCT, este com alguns elementos da 

componente, diretora de curso e diretora turma.  

 

 

Colaboração na elaboração do Plano Anual de Atividades da Componente tendo em vista a 

concretização do Projeto Educativo da escola; 
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- Acompanhamento e colaboração, no desenvolvimento das atividades do PAA da Componente.  

Coordenar, fazer as requisições por vezes com apoio de um colega da componente e compras. 

Várias reuniões com os docentes de restauração para a realização de todos os eventos 

conformem PAA e discutirmos o melhor para os cursos de restauração da EPADRC. 

 

Redigido um memorando que procura descrever as principais medidas ou deliberações tomadas 

em reunião da componente. 

- As planificações e outros documentos solicitados foram entregues dentro do prazo; 

- De uma forma global, as atividades propostas pela Componente foram realizadas e tiveram 

aceitação por parte dos alunos e algumas delas também pela comunidade educativa e 

comunidade em geral, como por exemplo o restaurante pedagogico SABORES EPADRC a 

funcionar durante um dia semanal, ( sextas) tendo contribuído para a dinamização da Escola e 

a sua ligação ao meio em que se insere. 

- O restaurante pedagogico SABORES EPADRC foi cordenado na parte de cozinha por Carlos Silva 

e João Ramalho e o restaurante pelo Rui Filipe. 

- Quanto ao cumprimento dos programas, todos os professores, cumpriram os programas e os 

objetivos a que se propuseram. 

- Quanto às planificações previstas, todas elas foram cumpridas até a data de encerramento de 

aulas presenciais. 

- A coordenação foi desenvolvida em plena articulação com a Direção. 

 

5. Sugestões de melhoria 
 

No que diz respeito a melhorias, o departamento de restauração refere a necessidade na 

adequação da estrutura/projeto das instalações da cozinha, no geral, por exemplo: atualizar o 

sistema de exaustão, pois o atual já não é autorizado pelas entidades competentes, e criar uma 

seção de pastelaria, com os respetivos equipamentos. 
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Assim, deveria ser realizado um projeto de ampliação, criação e organização de seções de 

trabalho, de forma a melhorar as aulas e fazer corresponder o que as entidades competentes 

exigem com a realidade em contexto formativo. 

Referente ao Restaurante Pedagógico, achamos adequada a criação duma sala de restaurante, 

paralela à atual, exterior, com maior capacidade (para 50 pax), de forma a realizar eventos, tais 

como, almoços, jantares, coffee-breaks, sunset partys, beberetes, etc. Esta iria colmatar a 

necessidade apresentada e fazer face aos pedidos feitos para potenciar parcerias com entidades 

e empresas da região e com a câmara municipal. Ainda, iria refletir-se numa melhor preparação 

dos alunos para o mercado de trabalho e aproximação da comunidade à EPADRC. 

Nas salas de aula, considera-se importante uma atualização dos equipamentos informáticos, 

bem como a disponibilização de elementos que permitam ligar o computador portátil aos 

restantes equipamentos (colunas, projetor). Ainda, seria positivo equipar todas as salas com 

equipamentos de aquecimento/refrigeração, de forma a criar um ambiente confortável e 

potenciador de aprendizagem. 

 

 

 

 

EPADRC, ________________________ 

A/O Coordenador/a de Departamento 
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RELATÓRIO 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À ESCOLA INCLUSIVA (EMAEI) 
 (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, art.º12.º, com as suas alterações pela Lei n.º 

116/2019, de 13 de setembro)  
 

Ano Letivo 2021/2022 
 

 
 
1.Identificação do(a) Coordenador(a) da Equipa: 

Sofia Isabel Amador Sousa Almeida 

     Grupo de Recrutamento: Inglês- 330 

 

2. Membros Permanentes da Equipa, constituída ao abrigo do art.º 12.º, do 
Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com as suas alterações pela Lei n.º 

116/2019, de 13 de setembro)  
 

 

MEMBROS PERMANENTES 

 

 

DISCIPLINA  

 

GRUPO DE 

RECRUTAMENTO 

 

Sofia Almeida 
 (Adjunta da Direção e Coordenadora do 
Centro de Apoio à Aprendizagem - CAA) 

Inglês 330 

Fernanda Garcez  Educação Especial  910 

Patrícia Monteiro Produção Agrícola 460 

Rute Rodrigues Português/Francês 300 

Anete Catulo Psicóloga do SPO - EPADRC 

 

3. Número de reuniões realizadas e assuntos abordados 

Foram realizadas no total  5 reuniões da equipa permanente da EMAEI ao  longo do ano 

letivo, tendo sido realizadas 28 reuniões individuais com elementos variáveis (diretoras de 

turma, encarregados de educação, alunos). 
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Os assuntos abordados prenderam-se com: estratégias de atuação para 2021/2022; 

análise dos processos dos novos alunos com indicação de RTP que requerem medidas 

seletivas e/ou adicionais; atualização da listagem de alunos com Relatórios Técnico-

Pedagógicos  e das medidas previstas; balanço das medidas aplicadas no 1º semestre 

para os alunos com RTP; análise de estratégias adotadas e/ou a adotar para o 

acompanhamento dos alunos estrangeiros no âmbito das medidas dos RTP; reflexão sobre 

o ano letivo de 2021/2022; aprovação do relatório de final de ano; propostas para o ano 

letivo 2022/2023. 

 

4. Ações desenvolvidas pela EMAEI:  

- Sensibilização da Comunidade Educativa para a Educação Inclusiva; 

- Elaboração de propostas para aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 

- Apoio aos docentes diretores de turma, no acompanhamento dos alunos com 

necessidades de apoio específico das turmas; 

- Avaliações psicológicas e técnico-pedagógicas (em especial pela docente de Educação 

Especial e pela psicóloga do SPO);  

- Elaboração dos Relatórios Técnico - Pedagógicos, em consonância com o art.º 21.º, do 

citado diploma legal;   

- Desenvolvimento e programação de atividades, em parceria com o Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAA); 

- Colaboração no Projeto Educativo da Escola; 

- Colaboração no Plano Anual de Atividades da Escola. 

 

5. Ações da Equipa, de modo a promover a implementação das Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

- Atualização de informações, referentes a alterações de índole legislativo, respeitantes à 

aplicação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, nomeadamente as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro;   

- Apoio aos docentes na aplicação das medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

relativas aos alunos das diversas turmas;    

- Monitorização da aplicação das medidas Universais e Seletivas;   

- Realização de reuniões de trabalho, entre os professores da Equipa Multidisciplinar;   
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- Realização de reuniões com os diretores de turma e/ou os pais/encarregados de 

educação, na qualidade de membros variáveis da EMAEI. 

 

6.Coordenação da EMAEI 

- Identificação e nomeação dos elementos variáveis da EMAEI, de acordo com o ponto 4, 

art.º 12.º do Decreto-lei n.º 54/2018, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 116/2019, 

de 13 de setembro:   

- Convocatória das reuniões ordinárias e, quando necessário, extraordinárias; 

- Coordenação das reuniões e das ações da EMAEI;  

- Adoção dos procedimentos necessários, de modo a garantir a participação dos pais, 

encarregados de educação e alunos, procurando a consensualização, na definição e 

aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

 - Promoção de atividades de (in)formação, visando a melhoria da qualidade das práticas 

educativas;  

- Promoção da partilha de experiências e cooperação entre todos os elementos que 

integram a EMAEI; 

- Colaboração em algumas atividades, no âmbito do Plano Anual de Atividades, tendo em 

vista a concretização do Projeto Educativo da escola; 

- Participação em todas as reuniões do Conselho Pedagógico. 

 

7 - Aspetos positivos 

-- A persistência em dar resposta às necessidades dos alunos, apesar dos recursos 

humanos limitados; 

- A capacidade de realizar um bom acolhimento e integração aos alunos estrangeiros, com 

esforço significativo para assegurar os recursos/apoios adequados e necessários à sua 

integração no curso escolhido; 

- A importância da continuidade do trabalho da psicóloga Anete Catulo ao serviço na 

escola, a tempo inteiro, tendo desempenhado um papel fundamental no acompanhamento 

regular a diversos alunos, com e sem RTP, ao longo do ano letivo. 

- A participação da psicóloga e da docente de Educação Especial da escola nas reuniões 

iniciais de receção/ apresentação aos encarregados de educação e alunos das turmas de 

1º ano dos cursos profissionais e CEF tipo 3, para que estes reconheçam desde logo a 

mais-valia destes recursos humanos da escola. 
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8 – Sugestões de melhoria a implementar no próximo ano letivo: 

- Reforçar a informação a todos os docentes acerca das estratégias previstas na 

implementação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão – apresentação em 

cada CT, na reunião de início do ano letivo, das medidas  possíveis de  implementar no 

âmbito do reforço à aprendizagem e à inclusão( universais e seletivas);  

- Reforçar a importância do agendamento das reuniões individuais com os alunos com 

RTP e os respetivos encarregados de educação (e se possível os representantes das 

famílias, no caso dos alunos maiores de idade) no início do próximo ano letivo, no sentido 

de se envolver melhor estes intervenientes na corresponsabilização das medidas a 

implementar, reforçando a vertente de considerarem que os apoios são um direito de que 

os alunos dispõem com vista ao seu sucesso educativo ; 

- Melhorar o apoio aos docentes na aplicação das medidas de Suporte à Aprendizagem e à 

Inclusão,em particular das medidas seletivas e/ou adicionais através de contactos mais 

regulares; 

- Reforçar o apoio e articulação com as diretoras de turma para reforço e/ou reajuste de 

estratégias na aplicação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão de alunos, 

com e sem RTP (criação de uma documento específico para monitorização da aplicação 

das medidas); 

- Incluir sempre que possível a docente de Educação Especial nas equipas de apoio e 

acompanhamento ao desenvolvimento dos projetos das PAP dos alunos dos 3º anos; 

- Reforçar os contactos com vista à continuidade dos processos de apoio de técnicos 

especializados externos, como por exemplo do Instituto de Apoio ao Aluno – IAAL, 

(psicólogo, terapeuta da fala), com possibilidade de eventual alargamento destes apoios a 

outros alunos, caso se considere pertinente; 

- Reforçar os contactos com as entidades externas (CPCJ, técnicos de saúde, entre 

outros) no acompanhamento e/ou encaminhamento aos alunos em situações socio-

familiares mais fragilizadas; 

- Melhorar a colaboração no Plano Anual de Atividades, com dinamização de atividades 

mais concretas na promoção da inclusão na escola. 

 

EPADRC, 19 de julho de 2022 

A Coordenadora da EMAEI 

_____________________________________ 
 

 (Sofia Almeida) 
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ANEXO 14 



ÂMBITO Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
de Cister

MOMENTO Avaliação final IDADE 9-18

Este relatório descreve e ilustra, por género e faixa etária, a percentagem de alunos que atinge a Zona Saudável (gráfico da esquerda) e o valor médio do desempenho
alcançado (gráfico da direita).

Composição Corporal > Índice de Massa Corporal



ÂMBITO Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural
de Cister

MOMENTO Avaliação final IDADE 9-18

Este relatório descreve e ilustra, por género e faixa etária, a percentagem de alunos que atinge a Zona Saudável (gráfico da esquerda) e o valor médio do desempenho
alcançado (gráfico da direita).

Aptidão Aeróbia > Vaivém



 
  
 

 

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

 Relatório avaliação interna 
2021/2022 

2º semestre 

 

 

 

 

ANEXO 15 



 

  

 

 

RELATÓRIO 
  

 

 

  

Serviço de Psicologia e Orientação – SPO 

 

 

 

ANO LETIVO 2021/2022 

 

Psicóloga Responsável: Anete Catulo 

Cédula Profissional: 3833 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

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

3 

 

A atuação do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da Escola Profissional 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister (EPADRC), no ano letivo em curso, 

abrangeu o universo total de alunos (158), distribuído por 12 turmas, das quais duas se 

reportam ao 3º ciclo de escolaridade (Curso de Educação Formação, Tipo III – 

Empregado de Bar e Operador de Eletrónica e Computação) e as restantes ao ensino 

secundário profissional, em três áreas de educação e formação: Produção Agrícola e 

Animal, Silvicultura e Caça e Hotelaria e Restauração. 

Com o intuito de proporcionar respostas às múltiplas necessidades dos alunos, 

patenteadas por uma educação verdadeiramente inclusiva e com vista à promoção do 

sucesso educativo, ao estreitamento de relações entre a escola e a família, à 

aproximação ao mercado de trabalho e/ou ao prosseguimento de estudos, a intervenção 

do SPO foi orientada pelos seguintes domínios de intervenção: Acompanhamento 

Psicológico e Psicopedagógico, Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Relações 

da Comunidade Educativa e Orientação Vocacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quadro 1 – Domínios de Intervenção SPO 

 

 

 

 

Domínios de Intervenção

Apoio Psicológico 
e 

Psicopedagógico

Apoio ao 
Desenvolvimento 
de Sistemas de 

Relações da 
Comunidade 

Educativa

Orientação 
Vocacional
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Domínios de Intervenção 

 

1. Acompanhamento Psicológico e Psicopedagógico 

A atuação do SPO, no cenário da EPADRC e atendendo às suas especificidades, 

privilegiou a intervenção direta com os alunos e/ou turmas, abrangendo a totalidade dos 

alunos em geral e, particularmente, no sentido de uma abordagem mais personalizada, 

individual ou em pequeno grupo, os alunos abrangidos pelas medidas universais e/ou 

seletivas de suporte à aprendizagem com um carácter mais formal, e os alunos que, 

pontualmente, solicitaram, autónoma e voluntariamente ou a pedido dos docentes dos 

respetivos conselhos de turma, o apoio do SPO, tal como apresentado no quadro e 

gráfico abaixo indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1
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15

23

30

EB/3 OEC/3 1TCP 1TPA 1TRB 2ATPA 2BTPA 2RB 3RFA 3VTPA 3CP 3TPA

Nº Total de Alunos Alunos SPO Alunos Informais
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Tabela 1 – Nº Total de Alunos Intervencionados 

TURMA Nº Total de Alunos Alunos SPO Alunos Informais 
EB/3 8 2 2 
OEC/3 9 2 0 
1TCP 10 7 2 
1TPA 26 2 4 
1TRB 11 5 3 
2ATPA 21 5 1 
2BTPA 12 1 7 
2RB 8 7 0 
3RFA 5 3 0 
3VTPA 19 2 11 
3CP 18 5 6 
3TPA 11 2 6 
TOTAIS 158 43 42 

 

No contexto da EPADRC, as principais áreas de intervenção com os alunos, no 

domínio do acompanhamento psicológico e psicopedagógico, estão apresentadas no 

quadro 2 e gráfico 2. 

Quadro 2 – Tipologia da Intervenção por grupo-turma 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia da Intervenção

EB/3 OEC/3 1TCP 1TPA 1TRB 2TPA 2BTPA 2RB 3RFA 3VTPA 3CP 3TPA TOTAIS

SPO INF. SPO INF. SPO INF SPO INF SPO INF SPO INF SPO INF SPO INF SPO INF SPO INF SPO INF SPO INF

Dificuldades de 
Aprendizagem (DA)

- - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 2 - - - - - 1 - 7

Comportamental (PC) 1 - 1 - 2 1 - 3 2 1 2 - - 3 2 - - - 2 3 1 3 - - 27

Emocional (PE) 1 2 1 - 3 - 1 1 2 1 2 1 - 2 3 - 1 - - - 2 - 1 - 23

Expetativas de Futuro 
(EF)

- - - - - 1 - - 1 1 - - - 2 - - - - - 4 2 3 - 2 16

Orientação Escolar/
Profissional (OEP)

- - - - 2 - 1 - - - - - 1 - - - - - - 4 - - - 4 12

14%

19%

27%

32%

8%

Dificuldades de Aprendizagem (DA) Comportamental (PC) Emocional (PE)
Expetativas de Futuro (EF) Orientação Escolar/Profissional (OEP)
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 A atuação do SPO, no âmbito do apoio psicológico e psicopedagógico, para além da sua 

vertente transversal, na medida em que abrangeu os diferentes níveis de escolaridade e 
particularidades de cada aluno e/ou grupo, procurou adotar uma abordagem multidisciplinar, na 

qual estiveram envolvidos os docentes, famílias e/ou tutores. 

 As áreas de referência e as atividades desenvolvidas ao longo do ano estão elencadas na 

figura 1. 

 

Figura 1 – Áreas de Referência em Psicologia Escolar 

 

 

Organização de ambientes propicios à aprendizagem

• Sessões em grupo-turma de sensibilização e prevenção acerca de temáticas diversas 
(Relacionamento Interpessoal; Prevenção Indisciplina, Gestão de Conflitos, etc.);

• Reuniões (in)formais conjuntas com professores e alunos, professores e familia, Diretores de 
Turma, alunos e Direção.

Promoção de condições de ensino/aprendizagem que potenciem o desenvolvimento de 
competências cognitivas, emocionais e sociais.

• Participação nos Conselhos de Turma;
• Colaboração com a EMAEI
• Dinamização do Projeto "Emocionalmente, falando...";
• Colaboração no Programa "Mentoria";
• Coordenação e dinamização do Projeto "Juntos Somos +", no âmbito do PDPSC...
• Colaboração e dinamização do Projeto "Academia de Lideres Ubuntu"...

Processos de Transição entre Ciclos e Contextos

• Sessões com os grupos-turma finalistas acerca do futuro pós-conclusão do 12º ano;
• Sessões e atividades de divulgação acerca das ofertas formativas ao nivel do Ensino Superior;
• Sessões de esclarecimento para pais, quanto às alternativas  formativas e profissionais, após a 
conclusão do percurso formativo;

• Sessões de apoio e suporte aos alunos nos processos de candidatura e matricula no ES. 
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2. Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Relações da Comunidade 
Educativa 

Ao nível deste domínio de intervenção, o SPO procurou, através do trabalho 

colaborativo com a Direção, docentes, assistentes operacionais, famílias e estruturas 

da comunidade educativa, desenvolver e/ou participar em atividades direcionadas para 

a criação de ambientes de aprendizagem positivos, seguros e saudáveis que suportem 

o bem-estar e saúde psicológica de todos os envolvidos. 

Na Figura 2 listam-se algumas das atividades realizadas. 

 

Colaboração com a Direção da Escola
• Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos;
• Participação no processo eleitoral da Associação de Estudantes;
• Candidaturas a Projetos (Academia de Lideres Ubuntu; Selo Saudavelmente...);
• Colaboração no delineamento de medidas para prevenir o abandono escolar e 
melhorar a qualidade do sucesso educativo;

• Participação na construção de planos de melhoria e de sistemas de autoavaliação 
da escola...

Colaboração com os Docentes
• Participação nos Conselhos de Turma;
• Colaboração com os docentes na análise dos facilitadores e barreiras à 
aprendizagem;

• Envolvimento em ações promotoras da interação com pais e encarregados de 
educação;

• Participação no âmbito da EMAEI na tomada de decisão relativas à mobilização de 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão...

Colaboração com Assistentes Operacionais
• Dinamização de atividades ao nível do relacionamento interpessoal;
• Colaboração em ações de sensibilização promotoras de uma escola inclusiva;
• Participação e dinamização em ações de sensibilização para a deteção de 
situações de risco...

Colaboração com Pais e Encarregados de Educação
• Dinamização de sessões de informação sobre as alternativas formativas e 
profissionais;

• Participação em atividades promotoras do envolvimento familitar na vida escolar ;
• Participação em reuuniões de pais e encarregados de educação...

Colaboração com Estruturas da Comunidade (Justiça, Seg.Social, 
Saúde)
• Articulação com a(s) entidade(s) competentes na sinalização/encaminhamento de 
casos;

• Colaboração na monitorização dos casos...

Colaboração com a Autarquia e outras entidades
• Participação em eventos sobre a oferta educativa e formativa;
• Articulação com os técnicos do IEFP nos processos de transição entre o percurso 
escolar e profissional;

• Supervisão de Estágio Curricular no âmbito do TESP (IPL - Leiria)



 
  

 

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

8 

 

3. Orientação Vocacional 

Um dos aspetos centrais na vida dos jovens estudantes da EPADRC prende-se com 

as escolhas e expetativas face aos seus futuros profissionais, gerando, para muitos, 

dúvidas e receios acerca da sua opção formativa, mostrando-se fundamental refletir e 

explorar não só a opção atual como também outras alternativas, contribuindo, 

consequentemente, para a construção de um aluno e de um futuro profissional de 

sucesso. 

Deste modo, foram realizadas, ao longo do ano letivo, diversas sessões individuais 

e/ou em pequeno grupo, cuja tónica se centrou essencialmente nas seguintes temáticas: 

• Promoção da autonomia na pesquisa de informação; 

• Análise da informação relativa ao sistema educativo e formativo; 

• Apoio e preparação na transição para o percurso pós 12º ano; 

• Sensibilização para a tomada de decisão; 

• Sessões de informação e sensibilização para pais e encarregados de 

educação acerca das alternativas formativas/profissionais e dos aspetos 

inerentes à tomada de decisão... 

4. Considerações Finais 

No presente ano letivo, ainda sob a égide da pandemia, foi possível observar as 

mudanças nas vivências diárias da escola, nomeadamente o incremento e melhoria nos 

relacionamentos interpessoais com e entre os alunos devido, especialmente, às 

relações de carácter mais frequente, personalizado e imediato; um maior interesse e 

consciencialização da parte destes para a concretização do projeto escolar; uma maior 

tendência para o prosseguimento de estudos e uma procura acrescida e atempada por 

informações relativas ao mercado de trabalho.  

A partir dos relatos dos alunos, a possibilidade de poderem experienciar os 

conteúdos aprendidos e adquirir novos num registo mais prático, nomeadamente a partir 

das formações em contexto de trabalho, visitas de estudo, participação em eventos, 

entre outras, aliada às novas metodologias pedagógicas dinamizadas pelos 

professores, contribuiu para um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, amplo e 

motivador. 
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Face ao exposto, considera-se que a colaboração e participação do SPO nas 

diversas atividades e ações desenvolvidas pelos distintos elementos da comunidade 

educativa foram uma mais-valia para a criação de condições que potenciam o 

desenvolvimento de cada aluno, para a promoção do sucesso educativo e para uma 

sociedade com jovens cada vez mais cívicos, conscientes, autónomos, críticos e felizes. 

 

Alcobaça, 13 de agosto de 2022 

A Psicóloga do SPO 
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ANEXO 16

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

Indicador 5 a) – Taxa de colocação após a 

conclusão dos cursos                                                                             

1. Taxa de colocação após a conclusão dos cursos

Ciclo de formação 2016/2019 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação    92,3%                                                                  

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. Promover o 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 2016/2019 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação    19,2%                                                                   

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 0,1% 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.

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. Apoiar a entrada 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 2016/2019 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação    73,1%                                                                    

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 0,1% 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.

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 - Julho 2022

Eixo de ação 1 - SUCESSO EDUCATIVO



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

Ciclo de formação 2019/2022 - 22,7%                                                

Ano letivo 2021/2022 - 3,8%

Reduzir em 1% a taxa de desistência de cada ciclo 

de formação
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 2º semestre 2021/2022)                                                           

Cursos profissionais - 7,3%                                   CEF - 

6,3%                                                                               

Escola - 6,8%                                        

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

Ano letivo 2021/2022                                                           

62,4%

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

2021/2022                                                              

71,1%

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

2021/2022                                                        Cursos 

profissionais - 14,4 valores                         (148 

módulos em atraso)                                    CEF - 3,61 

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
2021/2022                                                         12,7%

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



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 

2021/2022                                                              

12,7%

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 2020/2021 - 161 ocorrências
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

Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos                                                                                  

1.Taxa de implementação de projetos

2021/2022                                                                                             

DAC -  67,6%                                                                        

(Objetivo 4.1.1. no plano de ação 2021-2022 - 9 

Projetos implementados)

Taxa de consecução ≥80%/                       

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 (Articulação de projetos e atividades)

Conselho de turma                                      

(Coordenador EDAP/Coordenador Departamento 

Curricular)

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 2021/2022                                                      68,2% 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 2016/2019 -18 meses após a 

conclusão do ciclo de formação  54,8%                                                                 

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



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.	Obter a classificação mínima de 95 % no grau de 

satisfação dos empregadores,

2.	Obter a classificação mínima de 3,5 na média de 

satisfação por competência.

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

2021/2022                                                                                              

Alunos - 88,1%                                                                

PD - 82,2%

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

2021/2022                                                           Alunos 

- 79,0%                                                              PD - 

76,7%                                                                      PND - 

42,2%                                                               (média 

66,0%)

Taxa de satisfação relativamente às lideranças ≥ 

80,0%.
Anual

1. Promoção de reuniões por parte da direção 

com os alunos, com as lideranças intermédias e 

com o PND

Direção

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

CDT - 5 reuniões                                                              

DT - 49 reuniões de CT (5/6 por turma)                      

CDC - 11 reuniões                                                            

DC - 55 reuniões                                                   DC 

LCSHE - 4 reuniões                                                      

DC MCE - 4                                                                  DC 

HR - 10 reuniões                                                         

DC AF - S/D                                                               

EMAEI - 5  reuniões

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

2021/2022                                                                    

PD - 100,0%                                                                                                             

PND - 50,0%                                                              

(Média 75,0%)

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



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

2021/2022                                                               

Alunos - 84,8%                                                              

PD - 83,7%                                                                      

PND - 70,8%                                                              

(média 79,8%)

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

2021/2022                                                           Alunos 

- 85,5%                                                               PD - 

73,3%                                                                            

PND - 66,7%                                                             

(média 75,2%)

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                                                    

4. Criação de um manual de procedimentos para 

os assistentes técnicos e operacionais

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

2021/2022                                                                  PD 

- 88,3%                                                                   PND - 

66,7%                                                              (média 

77,5%)

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

2021/2022                                                              

Alunos - 84,9%                                                             

PD - 90,0%                                                                      

PND - 53,3%                                                              

(média 76,1%)

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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

2021/2022                                                     Aumento 

percentual de 23,3%                         (protocolos 

FCT)                

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

Eixo de ação 4 – PROJETOS, PARCERIAS E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE



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

1º semestre 2021/2022                                                   

Taxa global  118,0%                                                        

2º semestre 2021/2022                                                   

Taxa global  179,3%

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

2021/2022                                                              

Alunos - 86,4%                                                              

PD - 87,8%                                                                      

PND - 60,0%                                                               

(média 78,1%)

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

2021/2022                                                               

Alunos - 83,0%                                                             

PD - 83,3%                                                                      

PND - 53,3%                                                              

(média 73,0%)

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


