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RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL 

N.º 1  

Ano em avaliação  – Início abril /2021 Fim março /2022 

 

 

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade 

 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  

 

Escola Básica e Secundária de Águas Santas 

 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
 

 



                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
RP Anual/(Escola Básica e Secundária de Águas Santas)           2/21 

 

Rua Nova do Corim  

4425-151 Maia 

Telefone: 229 712 570    E-mail:geral@aescas.net 

 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

 

Manuel Carneiro Ferreira, Diretor do Agrupamento  

E-mail: manuelferreira@aescas.net 

 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 

 

 

Não aplicável. 

 

1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção. 

 

Missão 
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A nossa grande missão, enquanto escola pública, é tornar este agrupamento de escolas num espaço de aprendizagem, de interação e de inclusão, onde todos os alunos encontrem 

as condições propícias a uma educação de qualidade e onde possam “crescer” enquanto cidadãos ativos, responsáveis, autónomos, participativos, dotados de espírito crítico, 

mas respeitadores dos princípios democráticos e da diferença. 

Destarte, e em consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com os Dec.- Lei 54/2018, Dec.- Lei 55/2018, a Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania (ENEC) e os Perfis Profissionais e Referenciais de Formação, todos eles contribuindo para este nosso compromisso assenta nos seguintes princípios:  

● Humanismo; 

● Inclusão; 

● Autonomia e Flexibilidade; 

● Voluntarismo. 

 

Visão 

É a forma como concebemos a escola do presente/futuro que motiva a nossa ação e nos leva a almejar que o nosso agrupamento se afirme e seja reconhecido como um meio 

educativo de excelência, onde se: 

● Promove intencionalmente a curiosidade face ao saber; 

● Valoriza a reflexão e a inovação; 

● Trabalha o desenvolvimento de competências (conhecimentos, capacidades e atitudes); 

● Promove o empenho, a capacidade de trabalho, a iniciativa e o mérito; 

● Aspira ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade; 

● Valoriza a liberdade, o espírito crítico e a participação cívica; 

● Incrementa a consciência ambiental; 

● Dá particular importância à inclusão pessoal e social; 

● Pretende desenvolver a tolerância, o respeito pelo outro e o espírito de solidariedade; 

● Aprende a respeitar a herança cultural, cultivando o diálogo entre a cultura de origem dos seus alunos e a cultura escolar; 

● Estimula o envolvimento de toda a comunidade educativa na identificação e resolução de problemas; 
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● Promove uma harmoniosa e sustentável convivência entre a comunidade educativa e o meio envolvente. 

 

Objetivos Estratégicos 

Em suma, continuaremos a trabalhar no sentido de atingir os seguintes objetivos: 

● Melhorar o sucesso educativo; 

● Melhorar os resultados dos alunos; 

● Proceder a uma análise e reflexão cuidada dos resultados; 

● Continuar a definir metas de sucesso; 

● Promover, junto dos alunos, verdadeiras estratégias de autoavaliação; 

● Promover, junto dos alunos, a responsabilização pelas suas aprendizagens; 

● Promover uma efetiva articulação entre os diferentes níveis de ensino; 

● Implementar uma boa articulação entre todos os agentes educativos; 

● Promover uma real orientação vocacional, pessoal e profissional de modo a preparar o aluno para fazer as suas próprias escolhas; 

● Promover o reconhecimento e o mérito; 

● Manter a diversidade da oferta curricular, promovendo percursos alternativos; 

● Promover atitudes e comportamentos adequados à aprendizagem; 

● Assegurar acompanhamento aos alunos com dificuldades de aprendizagem; 

● Proporcionar aos alunos outras estruturas de apoio ao estudo (sala de estudo, sala de matemática, biblioteca, aulas de reforço); 

● Promover o bem-estar, o controlo da disciplina e a segurança da comunidade escolar; 

● Prevenir comportamentos de risco; 

● Prevenir o absentismo e o abandono escolar precoce; 

● Incentivar uma cultura de cooperação e de corresponsabilização entre os diversos parceiros da comunidade educativa; 

● Manter uma política de formação de pessoal docente e não-docente coerente com as necessidades do agrupamento privilegiando as áreas com maior impacto na 

melhoria/garantia da qualidade de ensino; 

● Reforçar a intervenção da escola junto do meio social e empresarial; 
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● Fomentar uma cultura de inclusão que se traduza no trabalho consistente e articulado, no diagnóstico, planeamento e diferenciação de medidas a aplicar a alunos com 

necessidades especiais; 

● Promover uma cultura de solidariedade social; 

● Promover uma cultura de cooperação e de trabalho em equipa; 

● Promover a consciência ambiental. 

 

1.5. Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados.    

 

A administração do Agrupamento é assegurada por órgãos próprios, aos quais cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e os objetivos referidos nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-

Lei 137/2012 de 2 de julho. São órgãos de administração e gestão do Agrupamento:  

● Conselho Geral; 

● Diretor; 

● Conselho Pedagógico; 

● Conselho Administrativo. 
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1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 

 

Tipologia  

do curso 
Designação do curso 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 

 N.º de Alunos  

(Totais por curso, em cada ano letivo) * 

 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 

Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

3 60 3 67 3 64 

Profissional Técnico Auxiliar de Saúde 3 44 3 51 3 50 

Profissional Técnico de Turismo 3 63 3 54 3 39 

Profissional Técnico Comercial 1 12 2 30 2 28 
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1.7 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 

Projeto Educativo  

Plano Anual de Atividades   

Documento Base  

Relatório do Operador 

Plano de Ação 

Regulamento Interno  

Regulamento dos cursos profissionais 

Relatório de Avaliação Interna/Autoavaliação  

Relatórios de Avaliação Externa  

Lista de entidades parceiras da Formação em Contexto de Trabalho 

Relatórios de monitorização do plano de ação 

Relatórios dos inquéritos aos stakeholders 

Indicadores de sucesso dos cursos profissionais 

 

1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 

 

https://portal.aescas.net/documentos-gerais
https://portal.aescas.net/documentos-gerais
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/documentos-gerais
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/documentos-gerais
https://portal.aescas.net/documentos-gerais
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/eqavet
https://portal.aescas.net/eqavet
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      - Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em ___/___/___. 

        Selo EQAVET, atribuído em 30/03/2021. 

 

1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das evidências 
do seu cumprimento. 

 

As recomendações que constam do relatório final da visita de verificação de conformidade EQAVET são apresentadas na tabela abaixo, juntamente com as indicações relativas 

ao seu cumprimento. 

Recomendações do relatório final de verificação EQAVET Cumprimento das recomendações 

Refletir sobre apresentar a organização do operador também na 
forma de organograma. 

O organograma será incluído no portal que se encontra em reestruturação. 

Ter patente no organograma do operador e principalmente nos CP, 
do departamento da Qualidade/EQAVET. 

Encontra-se em fase de implementação. 

Na elaboração do Relatório das Atividades do PAA, contemplar 
também a avaliação quantitativa em complemento à qualitativa, 
para formandos e formadores. 

A avaliação quantitativa e qualitativa está a ser realizada pelos formandos, através de 
inquéritos online realizados após cada atividade. Estes inquéritos estão a ser implementados 
desde abril de 2021.  
Os formadores realizam um relatório de avaliação qualitativa e, desde setembro de 2021, 
também uma avaliação quantitativa. 

Garantir a concentração na recolha dos resultados de 
monitorização numa ferramenta única, por forma a eliminar/ 
reduzir potenciais perdas no controlo. 

Os resultados de monitorização dos indicadores EQAVET encontram-se a ser registados na 
plataforma Inovar. 
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Refletir na pertinência de propor a identificação no site dos 
parceiros institucionais. 

As parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) estão disponíveis num painel da 
escola e no portal. 

Potenciar a aprovação da divulgação de depoimentos de casos de 
sucesso por curso de alunos, ex-alunos e empresas. 

Já foram recolhidos testemunhos de alunos e diplomados que serão colocados no portal. 
Foram promovidas atividades em cada curso, para divulgação de depoimentos e partilha de 
experiências sobre FCT, prosseguimento de estudos e inserção no mercado de trabalho, por 
parte de diplomados.  

Assegurar que o site suporte um separador para a progressão de 
estudos em CTeSP e Licenciaturas nos diferentes modelos de 
ingresso. 

No portal do Agrupamento encontra-se uma secção de Orientação Escolar e Vocacional na 
qual se pode aceder a informações sobre os diferentes modelos de ingresso para 
prosseguimento de estudos. No que diz respeito aos diplomados do ensino profissional, já se 
encontra no portal um documento que apresenta a progressão de estudos por alunos desta 
via em CTeSP e Licenciaturas. 

Crescer o número de membros do Conselho Geral, nomeadamente 
com mais empresas e a colocação do Ensino Superior. 

O Conselho Geral deliberou não aumentar o número de empresas e a colocação do Ensino 
Superior. 

Potenciar relações de maior proximidade, com Universidades e 
Agentes Económicos Nacionais e Internacionais, com projetos e 
visitas de estudo.  

O Município da Maia e a Stichting Arica Foundation for Education assinaram um protocolo de 
cooperação, no âmbito da promoção do ensino profissional, que inclui o Agrupamento de 
Escolas de Águas Santas, para a implementação do Programa Ser Pro. Este programa está em 
fase inicial, estando a preparar a sua implementação para uma turma do curso profissional de 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos que irá iniciar o ciclo de formação 
em 2022/2023. 
No âmbito da preparação para o prosseguimento de estudos e inserção no mercado de 
trabalho, têm sido desenvolvidas algumas atividades com a Santa Casa da Misericórdia, 
através dos Projetos Capacitar+ e Bué d’Escolhas. Foi realizada uma atividade com o Projeto 
Inspiring Future. 
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Melhorar a formação de docentes avaliando formas de 
autofinanciar, por exemplo, com bolsa de horas entre docentes de 
diferentes áreas do conhecimento. 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da escola teve como base os resultados dos 
diagnósticos efetuados através das ferramentas Selfie e Check-in e dos referenciais 
DigCompEdu e DigCompOrg. Pretende-se, com este PADDE, promover uma reflexão e uma 
utilização crítica do digital em contexto educativo e enquadrar a transição digital do 
Agrupamento de forma sustentável e contextualizada. Neste âmbito estão a ser realizadas 
ações de formação para docentes. 

Encontrar metodologias para assegurar a informação aos inquiridos 
sobre os resultados apurados na avaliação e potenciais melhorias a 
implementar. 

A informação sobre os resultados apurados na avaliação e potenciais melhorias a 
implementar é disponibilizada no portal do Agrupamento. O painel EQAVET disponibiliza 
informação sobre os indicadores EQAVET e existe também um painel dos cursos profissionais 
com informações sobre os mesmos. 

Implementar um sistema de controlo documental. A plataforma Inovar concentra a maior parte dos modelos de documentos utilizados, 
devidamente catalogados. Os restantes documentos utilizados  estão a ser organizados  e será 
elaborado  o respetivo catálogo. 

 

II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

    (análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 

 

Ao longo do ano letivo 2020/2021, foram planeadas e implementadas as ações previstas no plano de ação em vigor. No entanto, devido aos constrangimentos resultantes da 

pandemia COVID-19, algumas ações foram condicionadas, não tendo sido possível concretizar algumas atividades presenciais, inicialmente previstas no Plano Anual de Atividades 

(PAA) e outras foram substituídas ou reorganizadas para atividades à distância. 

No final do ano letivo 2020/2021, apesar de não ter sido possível realizar um Focus Group presencial, a envolver os stakeholders, foi conseguido, através dos inquéritos online, 

realizados na mesma altura, obter um número considerável de respostas de diferentes tipos de stakeholder.  
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No que se refere à divulgação e promoção dos cursos profissionais, o portal AESCAS assumiu um papel relevante neste processo. No portal encontram-se informações sobre o 

processo de alinhamento com o quadro EQAVET, bem como a notícia da obtenção do selo EQAVET. Apresenta, de igual forma, a divulgação de resultados e as diversas atividades 

desenvolvidas no âmbito dos cursos profissionais, contribuindo desta forma para um maior/melhor esclarecimento da comunidade em relação às dinâmicas e potencialidades 

dos cursos profissionais. Foram realizadas, ao longo do ano letivo anterior e também já neste ano letivo, algumas atividades de divulgação da oferta formativa profissional aos 

alunos e encarregados de educação.  

A informação relativa aos parceiros de FCT foi colocada num painel interno que foi criado no ano letivo 2020/2021, para divulgar informação sobre os cursos profissionais. 

A publicação de testemunhos no portal AESCAS é também um processo que está em curso, junto dos diplomados e outros stakeholders. 

A inclusão de alunos dos cursos profissionais em projetos internacionais constitui uma realidade, designadamente, a participação no projeto europeu #EuroCM - ECHOES, através 

do programa Europeu “Europa para os cidadãos” que decorreu em Munique, em novembro de 2021. 

No decurso do ano letivo 2020/2021, foram melhorados os mecanismos de auscultação dos stakeholders internos e externos. Assim, foram ajustados os inquéritos de auscultação 

do ano letivo anterior, para obter-se uma informação mais minuciosa, para preparar de forma adequada o ano letivo 2021/2022. Foi igualmente criado um inquérito para que 

os alunos pudessem efetuar uma avaliação da FCT e também um questionário a aplicar às entidades parceiras neste âmbito. Desta forma, foi possível avaliar o grau de satisfação 

destas entidades em relação aos nossos estagiários. 

Foi desenvolvida uma base de dados de contactos de todos os alunos finalistas, para que se torne mais acessível e fácil a atualização de dados. 

Os dados recolhidos dos inquéritos foram objeto de análise, tendo-nos permitido adequar as ações de melhoria, a implementar em 2021/2022. Os resultados dos inquéritos 

são atualizados no portal AESCAS e no painel interno da escola.  

Encontram-se na tabela seguinte, os dados relativos aos indicadores aferidos no ano letivo 2020/2021. 

 

Indicadores Período Meta no final do 1.º ano Resultado obtido 

Indicador EQAVET n.º4  Ciclo de formação 2018/2021 82% 88,06% - a) 
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(Taxa de conclusão) Ciclo de formação 2017/2020 - 69,12% 

Ciclo de formação 2016/2019 - 80% 

Indicador EQAVET  n.º5 
(Taxa de colocação após conclusão do 
curso EFP) 

Ciclo de formação 2018/2021 70% 69,49% -  a) 

Ciclo de formação 2017/2020 - 70,21% 

Ciclo de formação 2016/2019 - 77,04% 

Indicador EQAVET 6a)  
(Diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso/AEF) 

Ciclo de formação 2018/2021 50% 45,45% - a) 

Ciclo de formação 2017/2020 - 64,29% 

Ciclo de formação 2016/2019 - 55,56% 

Indicador EQAVET 6b3)  
(Satisfação dos empregadores) 

Ciclo de formação 2018/2021 60% a) b) 

Ciclo de formação 2017/2020 - b) 

Ciclo de formação 2016/2019 - b) 

Taxa de desistência Ciclo de formação 2018/2021 25% 2,99% 

Ciclo de formação 2017/2020 - 14,71% 

Ciclo de formação 2016/2019 - 9,33% 

Grau de satisfação dos stakeholders Ciclo de formação 2018/2021      50% Alunos - 93,2% 
Docentes - 81% 
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Encarregados de Educação - 92,6% 
Não docentes - 100% 
Entidades FCT - 97,8% 

 

Ciclo de formação 2017/2020 - Alunos - 89,5% 
Docentes - 90,6% 

Encarregados de Educação - 78,7% 
Não docentes - 77,8% 

Entidades não governamentais - 100% 
Entidades FCT - não foi realizado 

Ciclo de formação 2016/2019 - - 

 

a) Os dados do ciclo de formação 2018/2021 são provisórios.  

b) Sem dados. 

No que diz respeito ao indicador n.º 4 e à diminuição da taxa de desistência, as metas previstas para o primeiro ano foram superadas, tendo sido identificados os motivos das 

desistências. 

Do ciclo de formação 2017/2020, para o ciclo de formação de 2018/2021, a taxa de desistência diminuiu em cerca de 80%. Esta melhoria traduz o esforço que foi feito para 

acompanhar e apoiar o percurso escolar dos alunos, nomeadamente ao nível da articulação diretor de turma/diretor de curso com alunos e encarregados de educação, bem 

como do Serviço de Psicologia e Orientação. São igualmente de realçar os mecanismos de recuperação de aprendizagens e de assiduidade aplicados. 

No que diz respeito ao indicador n.º 5, está a ser difícil o contacto com os diplomados, pelo que o número de respostas obtidas é reduzido face ao esperado, o que se reflete no 

resultado apresentado, abaixo da meta estabelecida. Embora exista uma base de dados de contactos dos diplomados e esteja a ser feito um esforço de contacto via e-mail e por 

telemóvel, este processo terá que ser reforçado.  

Em relação aos indicadores 6a) e 6b3), verifica-se a mesma situação. No que concerne a este último, não se conseguiu obter qualquer resposta.  
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Quanto ao grau de satisfação dos stakeholders, registaram-se diferentes resultados. Verificou-se um aumento do grau de satisfação entre alunos, encarregados de educação e 

pessoal não docente, apesar do decréscimo do número de respostas obtidas. Verificou-se um decréscimo do grau de satisfação dos docentes, bem como do respetivo número 

de respostas.  

Apenas responderam ao inquérito de satisfação, 40,7% dos alunos. Quanto aos pais/encarregados de educação, responderam ao inquérito 25%. No que concerne aos docentes 

e não docentes, responderam 66,6% e 100%, respetivamente.  

No que se refere aos alunos, pais/encarregados de educação e docentes, o nível de participação destes grupos ficou abaixo do esperado, o que poderá refletir o cansaço destes 

face ao elevado número de inquéritos online, das mais diversas índoles, em ano de pandemia. 

Em face destes resultados, torna-se necessário sensibilizar os inquiridos para uma maior participação. Este ano não foram realizados inquéritos às instituições de ensino superior 

nem entidades empregadoras, devido à extrema dificuldade de obtenção de respostas e de promover a articulação com instituições de elevada dimensão. 

Quanto às entidades de Formação em Contexto de Trabalho, o inquérito, realizado pela primeira vez no ano letivo 2020/2021, obteve 79,3% de respostas. O grau de satisfação 

foi muito elevado, ultrapassando a meta prevista para o primeiro ano, o que revela um envolvimento entre a escola e as referidas entidades. 

 

III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 

 

3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar  

Área de Melhoria Descrição da Área de Melhoria Objetivo Descrição do objetivo e metas a alcançar  

AM1 Conclusão dos cursos O1 
Compreender os fatores envolvidos na taxa de desistência, diminuindo a taxa de 

desistência para 20% (reorientação interna do percurso) e 10% para transferências. 
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O2 

 

Aumentar as taxas de aprovação em todos os cursos até 85%, no final de vigência do 

atual plano de ação (2 anos). 

AM2 Colocação após a conclusão dos cursos 

O3 
Aumentar a taxa de empregabilidade ou prosseguimento de estudos  até 80%, no final 

de vigência do atual plano de ação (2 anos) 

O4 
Aumentar a % de diplomados que trabalham em profissões diretamente relacionadas 

com a área do curso até 60% 

AM3 Formação O5 Melhorar o impacto da formação no desenvolvimento profissional 

AM4 satisfação dos stakeholders 

O6 
Continuar a promover os mecanismos necessários no sentido de aumentar o grau de 

satisfação de stakeholders internos, até 80% 

O7 

Continuar a promover os mecanismos necessários no sentido de aumentar o grau de 

satisfação de Pais/Encarregados de Educação e entidades de Formação em Contexto 

de Trabalho para 50% 

O8 
Continuar a promover os mecanismos necessários no sentido de aumentar o grau de 

satisfação de entidades  governamentais e empregadores até 40% 

O9 Conhecer melhor as necessidades das empresas  
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AM5 Divulgação 

O10 Melhorar o envolvimento dos stakeholders 

O11 Melhorar a imagem dos cursos profissionais junto da comunidade 

O12 Melhorar a divulgação dos resultados alcançados 

AM6 Controlo documental 

013 Uniformizar a documentação utilizada  

014 Catalogar a documentação utilizada 

 

3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização  

Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver Data Início Data Conclusão 

AM1 

A1 Desenvolver atividades de integração na escola e no curso Set/21 Jun/22 

A2 Envolver encarregados de educação Set/21 Jun/22 

A3 Desenvolver processos de compensações de horas Set/21 Jul/22 



                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
RP Anual/(Escola Básica e Secundária de Águas Santas)           18/21 

 

A4 Empenhar os professores na recuperação dos módulos Set/21 Jul/22 

A5 Articular com o SPO na reorientação dos alunos, em caso de necessidade Set/21 Jul/22 

A6 Desenvolver diferenciação pedagógica e trabalho colaborativo  Set/21 Jul/22 

AM2 

A7 Dinamizar atividades que promovam o conhecimento e funcionamento do mercado de trabalho Out/21 Jun/22 

A8 Promover a construção de curriculum vitae Jan/22 Mar/22 

A9 Dinamizar ou promover atividades de informação/apoio ao prosseguimento de estudos Set/21 Jun/22 

A10 Divulgar ofertas de emprego nas redes sociais e por e-mail aos diplomados  Set/21 Jul/22 

AM3 A11 Adequar o plano de formação às necessidades  Set/21 Jul/22 

AM4 

A12 Manter atualizada a base de dados com os contactos dos diplomados Set/21 Jul/22 

A13 Promover contactos regulares e diversificados com os stakeholders Set/21 Jul/22 

A14 Continuar a realizar atividades de auscultação junto dos stakeholders Set/21 Jul/22 

AM5 A15 Manter atualizado o portal AESCAS com informação relativa aos cursos profissionais Set/21 Jul/22 
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A16 Manter atualizado o painel de indicadores EQAVET que se encontra afixado na escola Set/21 Jul/22 

A17 Manter atualizado o painel dos cursos profissionais que se encontra afixado na escola Set/21 Jul/22 

A18 Divulgar casos de sucesso Set/21 Abr/22 

A19 Divulgar as atividades realizadas no âmbito dos cursos profissionais Set/21 Jul/22 

A20 Colaborar em atividades promovidas pela comunidade Set/21 Jul/22 

AM6 

A21 Dar a conhecer os documentos utilizados nos cursos profissionais aos docentes que os lecionam  Set/21 Jul/22 

A22  Elaborar o documento orientador para implementação do controlo documental Set/21 Jul/22 

 

 

 

 

IV. 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 EFP 

 

Desde que se deu início ao processo de alinhamento com o quadro EQAVET, foi criada uma dinâmica colaborativa entre os diferentes cursos profissionais da escola, a qual se 
tem traduzido numa articulação mais estruturada de atividades e numa uniformização de procedimentos mais ampla e eficaz, que tem reflexo na organização e harmonização 
dos cursos. Esta articulação mais próxima e estruturada permite debater e consertar estratégias e soluções para os diferentes desafios que se apresentam.  
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Antes do início deste processo, a participação dos stakeholders era mais reduzida e de carácter menos sistemático. Atualmente, estão implementados mecanismos que permitem 
um contacto mais regular, através dos inquéritos realizados. A exceção continua a ser ao nível dos empregadores dos nossos diplomados e instituições do ensino superior, com 
os quais é muito difícil obter contacto. No entanto, o mesmo não se pode dizer das entidades parceiras de FCT com as quais se estão a estreitar laços, ao nível de recolha de 
opinião, mas também de pedido de sugestões para a melhoria da oferta formativa. Aliás, nesse mesmo sentido, a entrada da escola no Programa Ser Pro é para nós uma grande 
mais valia porque vem ao encontro das nossas ambições de uma maior proximidade com as empresas, para além da FCT. Estamos muito expectantes quanto a este programa, 
que seguramente trará grande contributo para a melhoria da oferta formativa, possibilitando aos nossos formandos um melhor conhecimento de algumas empresas, do mercado 
de trabalho e também do ensino superior. 

Está a ser realizado um reforço das colaborações institucionais, que permitem melhorar as competências sociais, colaborativas e de inserção no mercado de trabalho, com as 
parcerias delineadas com os projetos Capacitar+ e Bué d’Escolhas. 

No âmbito da informação e apoio ao prosseguimento de estudos, a escola tem o Projeto “Sala Pen”, de preparação para os exames de matemática de acesso ao ensino superior 
(nacional e via profissionalizante) e também a colaboração do Projeto “Inspiring Future”, com o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação. 

Com o intuito de contribuir para o enriquecimento e desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos, estamos a incrementar a sua participação em projetos de ligação à 
comunidade. Neste sentido, o programa MentorART e o programa Academia Digital para Pais contaram com a colaboração dos nossos alunos dos cursos profissionais.  

No âmbito da dinamização de atividades enriquecedoras do currículo têm sido realizados alguns eventos, com componente prática, envolvendo instituições externas, tais como 
os Bombeiros Voluntários de Moreira, Liga Portuguesa contra o Cancro, Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose, Geoclube - Associação Juvenil, ISAG. 

De forma sistemática, a escola tem desenvolvido uma prática de procura de melhoria da oferta formativa, em articulação com diferentes entidades. No entanto, a transição para 
o ciclo de garantia e melhoria da qualidade assente nas quatro fases: planeamento, implementação, avaliação e revisão, tem permitido à escola evoluir favoravelmente na 
prossecução dos objetivos de melhoria contínua da oferta de EFP e tem contribuído para um maior envolvimento da escola com os stakeholders internos e externos. 

 

 

 

 

 

 

 




