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I. Introdução 
 

No enquadramento do decreto-lei nº 92/2014, de 20 de Junho, que estabelece que as escolas 

profissionais por ele reguladas devem implementar sistemas de garantia da qualidade dos 

processos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos, e de acordo com a 

informação disponibilizada pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

(ANQEP, IP), entidade responsável por promover, acompanhar e apoiar a implementação dos 

sistemas de garantia de qualidade, presente no documento de Orientação Metodológica nº1, 

as escolas que adotem um modelo de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET 

devem começar por desenvolver um documento base. 

Esse documento base tem como objetivo apresentar a visão estratégica da instituição, o seu 

compromisso com a qualidade da oferta de educação e formação profissional (EFP) e a 

caracterização do sistema de garantia da qualidade alinhado com o quadro EQAVET. 

A estrutura deste documento base é composta por duas partes:  

- Parte 1: onde se pretende caracterizar a AEAS – Agrupamento de Escolas de Águas Santas, 

a oferta formativa que disponibiliza e a sua missão, visão e estratégia;  

- Parte 2:  que se refere ao sistema de garantia de qualidade, nomeadamente, a atribuição de 

responsabilidades, a identificação e envolvimento dos stakeholders tidos como relevantes, o 

processo cíclico de melhoria contínua da EFP através dos indicadores selecionados e, ainda, 

o modo como os resultados são utilizados e publicitados, em cada fase do ciclo de qualidade. 
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II. Caracterização da instituição 

1. Identificação da instituição 

 

2. Natureza da instituição e seu contexto 

 

A freguesia de Águas Santas situa-se na periferia urbana do Porto, a 4 km desta cidade e a 8 

km da cidade da Maia, sede do concelho. Devido à sua privilegiada localização e a uma boa 

rede de transportes públicos, conheceu nas últimas décadas, uma significativa expansão 

urbanística e populacional, tendo-se mesmo tornado numa das mais populosas freguesias do 

concelho da Maia. Terra próspera, de economia rural à partida, foi desenvolvendo o seu 

comércio e viu criadas algumas estruturas industriais, como é o caso da atual Cerealis. Esta 

importante unidade fabril teve origem nos tradicionais “Moinhos de Laje”, um dos muitos 

moinhos de água que outrora funcionavam nas margens do Rio Leça. Este curso de água, que 

atravessa a freguesia, nasce no monte Córdova, em Santo Tirso, e desagua em Leça da 

Palmeira (junto ao porto de Leixões), chegou a ser considerado um dos mais poluídos da 

Europa. Desde esses tempos, há algumas décadas que vários projetos de diferentes 

municípios têm visado a sua despoluição e a requalificação da sua envolvente. 

A freguesia de Águas Santas tem assistido a um contínuo crescimento demográfico, facto que 

decorre da sua proximidade à cidade do Porto. Constata-se que muitos dos seus cerca de 30 

mil habitantes trabalham e deslocam-se diariamente para a cidade do Porto, o que torna a 

freguesia num dos dormitórios da cidade. 

Nome da entidade formadora: AEAS  Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

Morada: 
Rua Nova do Corim 
Águas Santas   
151 Maia 

Contactos: 
Tlf: 229 720 212    
Tlm: 936 541 534 
Email: geral@aescas.net  

Responsável pela 

Entidade  

Formadora 

Nome: Manuel Carneiro Ferreira 

Função: Diretor 

Contactos: 
Tlf: 229 720 212  
Tlm: 936 541 534 

Email: direcao@aescas.net   

mailto:geral@aescas.net
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Os últimos Censos (2011) revelaram que 13,7% da população residente se situa na faixa etária 

entre os 15 e os 24 anos e 58,4% na faixa etária dos 25 aos 65 anos, dados que comprovam 

que se trata de uma população jovem. 

Este crescente número de novos residentes, com origens múltiplas, resulta numa inequívoca 

diversidade sociológica caracterizada por desenraizamento cultural, heterogeneidade 

socioeconómica e níveis díspares de escolarização e de formação. 

Caraterização do Agrupamento 

Recursos Físicos e Materiais 

É neste contexto físico e social que se situa o Agrupamento de Escolas de Águas Santas. O 

AEAS é um agrupamento vertical constituído em 2008 e formado atualmente pelas seguintes 

escolas:  

EB1/JI de Moutidos 

EB1 de Moutidos 

Centro Escolar da Pícua 

Centro Escolar da Gandra 

Centro Escolar do Corim 

Escola Básica e Secundária de Águas Santas (escola-sede do Agrupamento) 

O AEAS constitui-se como um conjunto de infraestruturas escolares ímpares ao serviço dos 

alunos, das suas famílias e da comunidade em que se inserem. Ao nível do equipamento e do 

material didático disponível em cada escola, é de sublinhar a quantidade e a qualidade das 

condições que proporcionamos aos nossos alunos. Tendo como horizonte um ensino de 

qualidade, todas as escolas no seu conjunto estão dotadas de ferramentas e materiais 

pedagógicos inovadores que possibilitam o ensino de todas as áreas do saber- científica, 

experimental, artística e tecnológica. A título de exemplo, salienta-se que todas as salas de aula 

das diferentes escolas do Agrupamento estão equipadas com computador, videoprojetor de 

teto, ligação à internet, quadro interativo e/ou quadro branco. 
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Recursos Humanos 

Ao nível dos Recursos Humanos, a comunidade docente é constituída por um total de 267 

professores, dos quais um segmento significativo pertence ao quadro do agrupamento. A 

abertura de vagas de quadro no pré-escolar e no 2º ciclo, ocorrida nos últimos anos, tem 

contribuído para garantir maior estabilidade e um vínculo mais duradouro do corpo docente a 

desta instituição. Todavia, cerca de 30% dos docentes incluem-se no grupo dos destacados, 

QZP ou contratados. Seguindo uma tendência nacional, constata-se que a maioria dos 

docentes do quadro tem uma média de idades superior aos 40 anos. A análise dos dados 

relativos ao pessoal não docente revela um número significativo de funcionários com vínculo 

duradouro à organização, situação que tem permitido uma melhoria a nível do funcionamento 

das estruturas e serviços escolares. 

População Escolar 

A diversidade sociológica que caracteriza a população de Águas Santas tem implicações por 

demais evidentes na nossa população escolar, que é vincadamente heterogénea. São muitos 

os fatores que podem condicionar os processos das aprendizagens dos alunos e a sua 

participação na vida da comunidade educativa. Referimo-nos, por exemplo, a meios familiares 

com baixo nível de escolaridade e com poucas expectativas face à escola, a situações sócio 

financeiras débeis resultantes de baixos rendimentos, do desemprego e da crise económica, 

às limitações decorrentes de problemas de saúde física ou mental e outras barreiras à 

aprendizagem, à inadaptação e dificuldade de integração, no caso dos alunos estrangeiros e 

de etnia cigana. Não sendo um paradigma de um agrupamento multicultural, as nossas escolas 

são também procuradas por famílias de outras nacionalidades, nomeadamente a brasileira e a 

venezuelana. É neste contexto, onde todos e cada um importam, que devemos e temos de 

exercer a nossa ação educativa. Para que a verdadeira inclusão aconteça, para que possamos 

responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos nossos 

alunos, é importante, em primeiro lugar, saber reconhecer essa diversidade. Concebemos este 

reconhecimento como uma condição basilar para pôr em prática o modelo de uma Educação 

para todos e que coloca o aluno no centro da nossa atenção. Entendemos este 

reconhecimento/conhecimento, não como uma mera identificação de fatores fatalistas e 

indutores de fracasso, mas como registos imprescindíveis à formulação de objetivos, 

estratégias e metodologias de ensino diversas que têm como objetivo final o sucesso 

escolar/educativo de todos. Trata-se, enfim, de considerar a diversidade para garantir a 

equidade. 
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Recursos Financeiros 

As fontes de financiamento que sustentam toda a estrutura funcional do agrupamento centram-

se fundamentalmente em três vetores principais: 

● Orçamento Anual (proveniente do Orçamento de Estado e de acordo com a proposta 

elaborada pelo Conselho Administrativo do agrupamento); 

● Orçamento de Receitas Próprias 

● Fundos de financiamento providos pelo P.O.C.H. (Programa Operacional Capital 

Humano), destinados a financiar, nomeadamente os Cursos Profissionais, e 

diretamente provenientes do Fundo Social Europeu. 

De referir, ainda, os fundos financeiros oriundos da Autarquia e que suportam as despesas de 

funcionamento das atividades dos alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo. Assim, e de acordo com as 

orientações provenientes do Conselho Geral sobre as prioridades a considerar na estruturação 

do Orçamento Anual, este é sempre elaborado tendo em conta as necessidades básicas de 

funcionamento, respeitando os encargos fixos estabelecidos através de contratos já existentes, 

o desenvolvimento das atividades previstas no Plano Anual de Atividades do agrupamento, as 

necessidades de investimento decorrentes das melhorias desejáveis à modernização das 

condições operacionais, quer de estruturas, quer de equipamentos, e os custos necessários à 

lecionação dos variados cursos curriculares existentes. A lógica subjacente é a da maximização 

e poupança dos recursos existentes 

3. Missão e Visão 

 

Missão 

A nossa grande missão. Enquanto escola pública é, pois, 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 

o Dec.- Lei 54/2018, este nosso compromisso assenta nos seguintes princípios 

● Humanismo 

● Autonomia e Flexibilidade 

● Inclusão 
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● 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; 

● 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; 
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● 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; 

● 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. 

4. Organigrama da instituição 

 

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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5. Identificação da atual oferta de educação e formação profissional 

 

Entendemos que o sucesso educativo e a melhoria do sucesso dos nossos alunos passam, 

também, por lhes proporcionar uma oferta formativa diversificada que vá de encontro às suas 

motivações e às suas áreas de interesse. A oferta formativa em vigor, neste agrupamento, é a 

seguinte: 
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Ano Letivo 
Tipologia do 

curso 
Designação do curso 

N.º total de 

turmas/grupos de 

formação(*) 

N.º de 

alunos/ 

formandos 

2019/2022 

Curso 

profissional 

nível 4 

Técnico de Turismo  1 18 

Técnico Comercial 1 12 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

1 22 

Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
1 18 

2018/2021 

Curso 

profissional 

nível 4 

Técnico de Turismo  1 24 

Técnico de Gestão 0 0 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

1 24 

Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
1 18 

2017/2020 

Técnico de Turismo  1 24 

Técnico de Gestão 0 0 
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Curso 

profissional 

nível 4 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

1 20 

Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
1 15 

2016/2019 

Curso 

profissional 

nível 4 

Técnico de Turismo  1 26 

Técnico de Gestão 1 19 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

1 24 

Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
0 0 

2015/2018 

Curso 

profissional 

nível 4 

Técnico de Turismo  1 23 

Técnico de Gestão 0 0 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

1 28 

Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
1 

24 

 

2014/2017 

Curso 

profissional 

nível 4 

Técnico de Turismo  1 24 

Técnico de Gestão 1 20 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

1 22 

Técnico de Auxiliar de 

Saúde 
0 0 

(*) Número de turmas de 10.º ano em cada ciclo de formação.  

A par da oferta educativa generalista, tem esta instituição sempre pugnado por diversificar as 

tipologias de formação, de modo a ir de encontro às necessidades do meio, dos alunos e suas 

famílias. Esta oferta, alicerçada na experiência acumulada e nos recursos humanos e materiais 

existentes, foi reconhecida por sucessivas avaliações externas, inclui os percursos formativos 

qualificantes, como é o caso dos cursos de educação e formação e dos cursos profissionais.  

6. Justificação da oferta da educação e formação profissional face às necessidades 

/ tendências identificadas a nível europeu, nacional e regional 
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A estratégia global da União Europeia atribui um papel central às políticas de educação e de 

formação, tendo como objetivo o crescimento económico e a diminuição do desemprego, 

especialmente do desemprego jovem.  

O AEAS procura responder a este desafio europeu da qualificação da população, assumindo-se 

como uma entidade de referência no setor da educação, formação e qualificação de jovens.   

Relativamente às áreas de formação existentes, o AEAS segue as linhas orientadoras definidas 

pela tutela, que identifica as prioridades formativas nacionais e regionais, sendo que 

posteriormente e tendo como base as prioridades formativas regionais consubstanciadas na rede 

formativa regional, é construída a proposta formativa da escola, sistematizada a partir dos inputs 

dos seus stakeholders e procurando responder às necessidades do mercado de trabalho. 

Em conformidade com a visão estratégica e a missão adotada para o AEAS, tem apostado numa 

oferta formativa em áreas que permitem seguir uma linha de especialização vocacional e 

profissional, capaz de competir com as demais escolas da região e oferecer uma formação e 

qualificação de qualidade, em áreas consideradas como cruciais para o desenvolvimento da 

região. 

O Agrupamento atribui particular atenção ao modo como se relaciona com a comunidade local, 

quer na forma como procura adequar o serviço educativo prestado aos seus interesses e 

necessidades, quer no propósito de disponibilizar e prestar outros serviços que estejam ao seu 

alcance empresarial, bem como aos jovens que perspetivam um futuro profissional nesta área. 

Tal como preconizado pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), a 

Estratégia da Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

(EECAEAS) será um instrumento integrador das diversas áreas do saber, transversal a toda a 

prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular, uma dinâmica de escola, 

ocupando um lugar central na vida desta e da comunidade envolvente. Esta visão implica uma 

abordagem a toda a escola, a Whole School Approach. 

O Dec.- Lei nº 54/2018 estabelece como uma das prioridades da ação educativa a aposta numa 

escola inclusiva, onde todos e cada um possam encontrar respostas que lhes possibilitem a 

aquisição de um nível de educação e formação consentâneas com a sua plena inclusão social. 

Enquanto compromisso, a escola inclusiva é um processo que visa responder à diversidade de 

necessidades dos alunos, através do aumento da participação de todos na aprendizagem e na 

vida da comunidade escolar (segundo definição da UNESCO 2009). 

Tranquiliza-nos perceber que o trabalho que temos vindo a desenvolver é sinfónico com o agora 

enunciado, uma vez que as nossas práticas sempre se regeram por princípios como a promoção 
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da aceitação da diferença, a inclusão e o respeito pelos outros. Todavia, neste momento de 

vincadas alterações concetuais, pensamos que é importante que toda a comunidade educativa 

perceba a abrangência do que é exigido às escolas e mantenha uma postura de abertura e de 

proatividade face ao repto que nos foi lançado.  

Reconhecer a diversidade, saber lidar com ela, adequar os processos de ensino às necessidades 

específicas de cada aluno, mobilizar os meios de que dispomos para lhe possibilitar a 

aprendizagem e a participação no dia-a-dia da comunidade educativa- este é o grande desafio 

que todos (profissionais, equipas educativas, docentes da educação especial, pais e 

encarregados de educação) temos/teremos de enfrentar. 

Acreditamos que o conjunto de todas as atividades e iniciativas que promovemos constitui um 

considerável manancial de aprendizagens, competências, capacidades e atitudes. Estamos 

convictos que este currículo integrador contribuirá de forma decisiva para o 

desenvolvimento/formação global dos nossos alunos que, esperamos, se tornem adultos 

capazes de exercer uma cidadania plena, ativa e criativa. 

Exemplos dessa nossa identidade são os diversos e variados projetos em funcionamento, 

resultantes da articulação não só com diferentes instituições socioculturais e recreativas do meio 

e com o poder local, mas também com instituições nacionais e internacionais. 

Projeto+  

Este projeto foi desde a sua génese, um projeto inovador e integrador. Cujos objetivos são: 

● Promover a inovação nas escolas 

●  Promover a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências 

específicas nas várias áreas do saber. 

● Mobilizar alunos, docentes e pais para práticas e experiências de aprendizagens 

inovadoras 

● Promover a utilização do TIC em projetos de autoaprendizagem 

● Estimular a aprendizagem cooperativa, valorizando as competências sociais e o 

incremento das relações grupais 

● Fomentar a ligação entre tecnologia e pedagogia na melhoria das aprendizagens 

● Fidelizar os alunos à escola através do reconhecimento do mérito 

● Reunir um conjunto de trabalhos que possam ser utilizados como recursos de 

aprendizagem. 

Teatro “Qcena”  
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O grupo de Teatro “ Q’Cena! ”, formado a partir da atividade de 2013/2014 do Clube de Teatro 

da ESÁS, centra-se na constatação da importância de proporcionar um espaço lúdico, de jogo 

dramático coletivo e desenvolvimento de diferentes formas de linguagem como a corporal, a 

verbal e eventualmente a plástica e a escrita, entre outras. 

A apropriação destas linguagens e a compreensão e interiorização de regras do funcionamento 

em grupo, ampliam as possibilidades criativas dos participantes e permitem-lhes uma maior 

abertura para o jogo físico, sensorial e social que estabelecem, quer com os outros participantes, 

quer posteriormente em apresentações de pequenos trabalhos à comunidade educativa. 

Desporto Escolar 

Com este projeto pretende-se que a comunidade discente adote hábitos de vida saudável através 

de atividades que promovam a prática desportiva, bem como o seu desenvolvimento físico. 

Pretende-se, ainda, desenvolver uma cultura de cidadania que se manifeste na promoção da 

cooperação, companheirismo e espírito de equipa, para além da interiorização de hábitos de 

higiene. Do desporto escolar constam atividades realizadas internamente (muito participadas) e 

no âmbito competitivo (atividade externa). 

Jornal CRESCER 

O CRESCER, o projeto mais antigo da escola, assume um papel preponderante na comunicação 

das Escolas de Águas Santas. O CRESCER tem tido a capacidade de se adaptar aos novos 

tempos, pelo que hoje, faz publicações diárias no blogue, que se autopublicam na página oficial 

do jornal no FB, e divulga-as por correio eletrónico a todos os elementos da comunidade 

educativa. 

Blogartes 

O Blogue das Artes Visuais, o Blogartes, tem já quatro anos de existência. 

Têm sido publicados todos os trabalhos que os professores do grupo disciplinar de Artes Visuais 

consideram divulgar, assim como as reportagens fotográficas de todas as exposições efetuadas. 

Realizam-se páginas temáticas. A plataforma para sites direcionados para as Artes em geral 

funciona como prolongamento das aulas em termos de orientação de pesquisas de temas. 

Clube De Francês 

O Clube de Francês pretende ser um meio privilegiado de divulgação da língua e cultura 

francesas, promovendo o interesse dos alunos e motivando-os para a aprendizagem desta 

língua. Pretende-se, assim, que este espaço extracurricular criado na escola continue a 

corresponder a uma necessidade de ocupação agradável dos tempos não letivos dos alunos do 
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terceiro ciclo e do ensino secundário e a proporcionar uma convivência diferente com a realidade 

linguística e cultural francesa, ao mesmo tempo que permite aos discentes do segundo ciclo uma 

sensibilização para a aprendizagem do francês e para uma opção mais consciente aquando da 

escolha de uma língua estrangeira para integrar os seus estudos futuros. 

Clube DELF: “A caminho da certificação” 

O Projeto DELF “A caminho da certificação” surge, pois, para facilitar a aprendizagem desse 

idioma, indispensável para qualquer pessoa que tencione fazer carreira em organizações 

internacionais, e para responder à vontade de todos os alunos, cientes da importância de estudar 

o francês, que manifestarem interesse em frequentar o clube (anexos nº1 e nº2), no próximo ano 

letivo, para atingir os seguintes objetivos: 

 Beneficiar de uma metodologia dinâmica de ensino que oferece vantagens a nível 

linguístico, cultural e civilizacional, graças à resolução de provas-modelo e à consecução 

de diversos exercícios, baseados na exploração de documentos autênticos, para 

possibilitar a prática da compreensão e expressão oral/escrita e a aquisição da língua de 

forma natural e progressiva; 

 Consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas de francês; 

 Melhorar os resultados escolares, investindo na sua formação pessoal e académica; 

 Obter um diploma que se apresenta como uma mais-valia para o enriquecimento do 

Curriculum Vitae; uma vantagem para facilitar a integração dos alunos no sistema 

educativo francês, caso pretendam ou necessitem de prosseguir estudos fora do país 

(aspeto relevante tendo em conta o fenómeno crescente de emigração), receber uma 

bolsa de estudos, mediante determinadas condições, para a frequência de cursos 

superiores em França e na procura de um emprego, junto às numerosas multinacionais 

francesas e francófonas em setores de atividades variados (distribuição, automóvel, 

indústria de luxo, aeronáutica, etc.). 

 Contactar com as exigências do Quadro Europeu Comum de Referência, submetendo-

se a uma avaliação externa; 

A implementação do projeto visa, ainda, desenvolver um trabalho profícuo, no sentido de: 

 Divulgar as iniciativas de promoção do ensino da Língua Francesa na Escola Básica e 

Secundária de Águas Santas; 

 Comprovar os níveis de proficiência dos alunos de francês da escola; 

 Participar, de forma ativa, em projetos internacionais, conferindo à escola uma imagem 

de relevo, modernidade e dinamismo, quer a nível distrital, quer a nível nacional; 

 Aumentar a participação dos encarregados de educação na vida escolar dos seus 

educandos; 
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 Promover e facilitar a cooperação entre instituições de ensino (Escola Básica e 

Secundária de Águas Santas e Alliance Française). 

Artaholics (Dance and drama) 

 

Com este projeto pretende-se: 

 Incentivar o gosto pelas artes e expressões; 

 Incentivar o gosto pela língua inglesa, utilizando metodologias lúdicas; 

 Desenvolver a expressão oral na língua inglesa; 

 Promover a cultura do movimento; 

 Promover o convívio entre turmas e professor/aluno 

 Envolver a comunidade escolar. 

Plano Nacional de Cinema (PNC) 

 

O Plano Nacional de Cinema (PNC) traduz-se num programa de literacia para o cinema junto do 

público escolar e de divulgação de obras cinematográficas nacionais, nos termos do artigo 23.º 

da Lei nº 55/2012, de 6 de setembro, alterada pela Lei n.º 28/2014, de 19 de maio. Tem como 

objetivos «formar públicos escolares para o cinema, garantindo-lhes os instrumentos básicos de 

«leitura» e compreensão de obras cinematográficas e audiovisuais, despertando-lhes o prazer 

para o hábito de ver cinema ao longo da vida, bem como o hábito de valorizar o cinema enquanto 

arte junto das escolas e da restante comunidade educativa». Visando estas finalidades, o 

Agrupamento de Escolas de Águas-Santas (Maia) aderiu de novo ao projeto no ano letivo 2018-

19, considerando-o uma mais-valia para a consecução dos objetivos patentes no respetivo 

Projeto Educativo. 

Projeto Nacional de Leitura 

É um projeto nacional que pretende apoiar e fomentar programas especialmente vocacionados 

para favorecer a integração social de crianças, jovens e adultos, através da leitura em diferentes 

suportes, o desenvolvimento articulado de uma cultura científica, literária e artística e o acesso 

ao saber e à cultura com recurso às tecnologias de informação e comunicação. No nosso 

Agrupamento, é dinamizado pelas bibliotecas escolares, em articulação com os departamentos 

curriculares. 

Projeto Europeu ERAMUS+ 

O Erasmus+ é o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto, 

tem como objetivo contribuir para a Estratégia Europa 2020 para o crescimento, o emprego e a 

equidade e a inclusão sociais, bem como para o quadro estratégico da UE em matéria de 
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educação e formação EF2020. Além disso, visa promover o desenvolvimento sustentável dos 

seus parceiros no domínio do ensino superior e contribuir para a realização dos objetivos da 

Estratégia da UE para a Juventude. Oferece oportunidades a um vasto leque de organizações, 

incluindo universidades, estabelecimentos de ensino e formação, grupos de reflexão, organismos 

de investigação e empresas privadas. 

Jovens Promotores de Saúde 

O projeto JPS, dinamizado pelo Departamento de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro-Núcleo Regional do Norte, tem como objetivo fundamental a formação de jovens 

do 3º ciclo ou ensino secundário, dotando-os de competências que lhes permitam desenvolver 

autonomamente atividades de educação para a saúde a nível local. Esta iniciativa assenta numa 

lógica de intervenção baseada na educação por pares, capacitando os jovens para a prática em 

contexto. 

O grupo mantém-se ao longo de 3 anos de formação, desenvolvendo atividades a nível local, 

sendo acompanhado pelo Departamento em reuniões mensais. Na escola, os JPS são 

orientados por um professor dinamizador facilitador do grupo, que funciona como um ponto de 

segurança a partir do qual os jovens possam descobrir e aventurar-se em ações de educação 

para a saúde. Ao professor dinamizador, o Departamento de Educação para a Saúde 

disponibiliza um manual para a ação e proporciona atividades de formação. No final de cada ano 

letivo, é organizado o Fórum anual de JPS, reunindo os JPS de todas as escolas envolvidas no 

projeto. O Fórum funciona como um momento de reflexão e discussão das atividades realizadas 

e visa a melhoria sistemática das práticas levadas a cabo pelo projeto. 

Proteção Ambiental 

 

Este clube, pretende sensibilizar a comunidade escolar para o desenvolvimento de ações no 

sentido de fomentar iniciativas de prevenção e reutilização dos produtos e materiais de modo a 

reduzir o seu volume ou grau de perigosidade, antes de se tornarem resíduos. 

Para uma efetiva Proteção Ambiental é necessário a alteração de hábitos de forma a promover 

um futuro mais sustentável. 

A finalidade deste projeto consiste em sensibilizar a comunidade escolar e a população em geral 

para a importância da redução da produção de resíduos, de alteração de hábitos, para uma 

efetiva Proteção Ambiental, e para a Emergência Climática, promovendo um futuro mais 

sustentável. 

Clube de leituras 
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No âmbito das atividades de ocupação de tempos livres de forma educativa/ recreativa, visando 

o bem-estar de toda a comunidade escolar e a sua sensibilidade, pretende-se, com o projeto 

Clube de Leituras, dar continuidade ao trabalho iniciado no ano 2007/2008, satisfazendo assim, 

não só a vontade de alunos mas também a de professores, contribuindo cada vez mais para o 

hábito e o prazer da leitura…. 

MultiDesafios 

Os Princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória confluem para a formação do indivíduo como cidadão participativo, 

iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida. 

No desiderato de contribuir para uma plena formação humanística dos alunos, o projeto 

MultiDesafios tem como missão preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos 

participativos e humanistas, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação. 

Em suma, este projeto visa contribuir para o incremento de atitudes e comportamentos, de 

diálogo e respeito pelos outros, alicerçados em modos de estar em sociedade que tenham como 

referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade. 

Lugar da Memória 

O espaço Lugar da Memória foi imaginado e criado, durante o ano letivo 2017/2018, pela docente 

Ana Cristina Magalhães. É um espaço físico que funcionou junto à cantina, com montra para o 

corredor dos alunos. Este ano, por razões de segurança da escola, o Lugar da Memória vai 

mudar de sítio. Os objetivos deste projeto são: 

 Divulgar objetos de memória da escola; 

 Incentivar o respeito pela história da escola; 

 Contribuir para a inserção dos alunos na sociedade do conhecimento e da comunicação; 

 Proporcionar experiências emocionais, sociais e cognitivas, no sentido da educação 

integral dos alunos. 

Pretende-se realizar as seguintes atividades: reconstrução da exposição dos objetos, 

continuação da recolha de imagens dos objetos, de textos e memórias disponíveis, recolha de 

vídeos, fotos e áudios, realização de textos sobre as atividades lá registadas e manutenção do 

espaço online. 

EQUAMAT E MAT12 

 

Este projeto é dinamizado localmente por várias escolas de todo o país que, apesar de dispersas 

geograficamente, encontraram-se no dia das competições nacionais com o objetivo de envolver 
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toda a comunidade escolar em torno da promoção e divulgação de ciência, contribuindo para o 

combate ao insucesso e abandono escolar. 

O recurso a este jogo online, possibilita realização de provas, em rede, nas áreas de matemática, 

português, física, química, biologia, geologia e literacia financeira, para além da parte lúdica, é 

também possível avaliar o conhecimento dos alunos, destacando os melhores. 

Desde que, há 26 anos, o Projeto Matemática Ensino (PmatE) promoveu a primeira edição das 

Competições Nacionais de Ciência (CNC) nunca mais parou de inovar na forma como comunica 

ciência. 

O momento de competição é um dos maiores eventos de educação da Europa e é chancelado 

pelo Ministério da Educação. 

Depois do sucesso conseguido em anos letivos anteriores, como a atribuição a nível nacional do 

primeiro lugar a nível do 11º ano, 2º lugar na categoria geral, (10º, 11º e 12º Anos) e do 2º lugar 

na categoria escolas, pretendemos, no presente ano letivo, continuar a promover de uma 

maneira lúdica, o gosto pela matemática, bem como, o enriquecimento dos conhecimentos 

matemáticos de todos os alunos que se inscreverem no projeto. Todos os alunos têm a 

possibilidade de subir assim o seu nível de conhecimentos matemáticos e estão convidados a 

participar neste projeto. 

 

Sala PEN 

 

É fulcral a promoção de uma formação académica e pessoal de qualidade no Ensino Secundário, 

que permita ao aluno um conhecimento abrangente e bem consolidado das diversas matérias, 

uma vez que, no final deste ciclo, a maioria dos alunos opta por entrar no mercado de trabalho 

ou por se candidatar ao Ensino superior, iniciando um outro patamar escolar. Com a existência 

de um mercado de trabalho restrito, uma formação sólida tornou-se cada vez mais importante e 

útil nas últimas décadas e funciona como um método de distinção dos futuros profissionais. O 

conhecimento representa, assim, uma mais-valia, independentemente das escolhas tomadas no 

final deste ciclo. Assim sendo, os estudantes devem estar devidamente preparados para a 

realização dos Exames Nacionais do Ensino Secundário, que têm como principal finalidade aferir 

os conhecimentos. 

No sentido de apoiar os alunos nesta importante etapa do seu percurso escolar, o projeto Sala 

PEN – Preparação Exames Nacionais consiste em implementar aulas de apoio (reforço) às 

disciplinas às quais os alunos do ensino secundário realizarão Exames Nacionais. 

 

Ensino de Xadrez 
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Este projeto de implementação do ensino de Xadrez tem como grande objetivo que os alunos se 

iniciem na prática do jogo. Para tal é necessário que conheçam as regras. Conhecidas as regras 

poderão desenvolver as suas competências para o jogo. Se os constrangimentos ao projeto 

forem ultrapassados, poder-se-á pensar num torneio escolar. Um outro objetivo é que os alunos 

possam dar sequência a conhecimentos básicos do jogo. 

  

Ler em partilha de afetos   

 

O projeto de leitura “Ler - Uma partilha de afetos” privilegia o envolvimento familiar dos 24 alunos 

de uma turma do 2º ano do 1º CEB. A aplicação do projeto favorece uma cultura de cooperação 

e de corresponsabilização, entre a escola/professora e E.E./família, em ambientes prazerosos e 

de cariz afetivo. 

O desenvolvimento do mesmo decorrerá ao longo do próximo ano letivo e constará de três tipos 

de sessões: 

 Trimestrais 

Ações de Sensibilização para as Famílias/E.E. (1x período) 

Estas ações visam, essencialmente, a divulgação de estratégias de aquisição da leitura como 

momentos de fruição para a família, pela professora titular de turma. 

 Mensais 

Datas significativas - Atividades Partilhadas entre E.E./avós/família + professora Titular Turma 

(1x mês) 

Estas ações proporcionam atividades diversas para comemorar datas significativas relacionadas 

com o livro/leitura e são dirigidas à totalidade dos E.E./Família 

 Semanais e/ou quinzenais 

Cada E.E. vem à turma e, numa leitura partilhada com o seu educando, divulga o livro. 

Estas ações potenciam formas de animação da leitura diversa (fantoches, drama, leitura animada 

a vozes diferentes, …) e a promoção na divulgação do livro previamente selecionado e 

aconselhado à leitura desta faixa etária. 

 

LudoMática 

 

Este projeto terá como principal finalidade a motivação para a aprendizagem de conhecimentos 

matemáticos, de forma lúdica, nomeadamente com jogos matemáticos. A introdução do jogo, na 

aprendizagem, permite que o jovem aprenda com o erro, os seus e o dos outros, possibilita a 

interação e a diversidade, o desenvolvimento de estratégias cada vez mais complexas, aumenta 

os índices de atenção/concentração, de perceção e de memória e a resolução de problemas. 

Note-se que há diversos estudos científicos que mostram que o jogo é facilitador da 
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aprendizagem, devido ao seu caráter motivador e um dos recursos que pode levar as crianças a 

gostarem de Matemática. 

  

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA –2019-2020 

 

Cada atividade será desenvolvida de acordo com as seguintes etapas. 

1. Motivação 

1.1. Apresentação de bonecos/personagens de histórias e cenários onde decorre a ação. 

Identificação pelos alunos dos materiais reciclados utilizados, que serviram para a execução 

das diferentes personagens e cenários. 

1.2. Exercícios de concentração. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Leitura de um conto adequado ao tema a desenvolver. 

2.2. Compreensão oral: exercício de verdadeiro/falso/talvez; escolha múltipla; frases/gestos; 

2.3. Exercícios com cartões, fichas de trabalho e materiais manipuláveis diversificados. 

2.4. Elaboração de textos com diferentes intenções comunicativas, de acordo com as 

indicações e as regras estabelecidas. 

3. Conclusão 

Correção e apresentação dos trabalhos elaborados pelos alunos. 

Os conteúdos teóricos pertinentes e as conceções expressas pelos alunos ganham espaço 

numa abordagem em que o professor é, apenas, o dinamizador/orientador. 

III. Diagnóstico 

1. Metodologia do Diagnóstico 

 

A metodologia de diagnóstico foi orientada para a utilização de ferramentas que suportam os 

ciclos Plan-Do-Check-Act, permitindo, assim, e desde a conceção do projeto, responder ao 

alinhamento com os referenciais EQAVET, nomeadamente com os critérios e qualidade. 

Assim, e para garantir a coerência entre etapas dos projetos, bem como as precedências 

necessárias, o controlo de qualidade entre fases e o cumprimento dos requisitos mandatórios 

para prosseguir para as fases seguintes, num modelo de tipo iterativo ágil com pontos de 

verificação em cada ciclo de entregas, foi adotada a seguinte estrutura metodológica: 

Etapa A - Definir e planear o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 
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A1 - Identificar os stakeholders/partes interessadas (PI) relevantes para a garantia da qualidade 

no quadro da missão e contexto de intervenção da sua instituição. 

A2 - Comunicar, envolver e mobilizar os stakeholders internos e externos para um entendimento 

partilhado sobre o Quadro EQAVET: 

 - Realização de workshops/seminários envolvendo a comunidade educativa; 

- Divulgação da informação sobre alinhamento com o EQAVET através de email institucional e 

site. 

A3 - Identificar o nível de intervenção de cada stakeholders (Alinhar A1), as sedes e os 

momentos em que o diálogo institucional ocorre, garantindo uma corresponsabilização pelo 

processo de melhoria contínua. 

A4 - Equipa do projeto – rever ou integrar mais elementos/intervenientes no processo de acordo 

com as necessidades identificadas. 

A5 - Desenvolver diagnóstico da situação atual face à garantia da qualidade, pelo confronto 

com os referentes do processo de alinhamento com base no Anexo 1: Referencial para o 

alinhamento com o Quadro EQAVET designadamente em relação aos quatro critérios de 

qualidade correspondentes a cada uma das fases do ciclo de qualidade e aos descritores 

indicativos, bem como relativamente ao conjunto de indicadores EQAVET selecionados. 

A6 - Desenvolvimento do Documento Base e do Plano de Ação, com a definição de objetivos 

para o alinhamento com metas quantificadas ou descritivas a atingir, associadas aos objetivos 

de curto e médio prazo e às respetivas atividades enunciadas. 

Etapa B - Desenvolver o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 

B1 - Monitorização do Plano de ação 

Periodicidade a definir e mediante Relatório de Trabalho com evidências das conclusões e 

estabelecidas ações corretivas, se necessário. 

B2 - Identificação e otimização das ferramentas existentes para recolha de indicadores 

Revisão do modelo de auscultação a aplicar a alunos/entidades empregadoras e a todos os 

restantes stakeholders considerados relevantes (exemplos: Alunos, Entidades Empregadoras, 

Ex-alunos, Empregadores, que permitam consolidar o apuramento de resultados para os 

indicadores EQAVET e, adicionalmente, incluir avaliação da satisfação para identificar áreas 

de melhoria). 
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B3 - Monitorização do conjunto de indicadores selecionados 

A partir da monitorização estabelecer ações de melhoria adequadas – revisão do Plano de 

Melhorias. 

B4 – Reflexão sobre os resultados em relação aos indicadores EQAVET, indicadores 

intermédios e indicadores do Plano de Ação. 

B5 - Consensualização das melhorias e definição do Plano de Melhorias. 

B6 – Elaboração e disponibilização de informação sobre o projeto e Plano de Melhorias – plano 

de comunicação. 

Etapa C - Relatar o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 

C1 - Elaboração do Relatório do Operador. 

C2 - Monitorização do plano. 

C3 – Divulgação da evolução e dos resultados da implementação do plano. 

C4 - Processo de verificação de conformidade com o Quadro EQAVET, após submissão da 

documentação necessária na plataforma. 
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2. Identificação e tipologia dos Stakeholders1 internos e externos relevantes para a 

qualidade da oferta de educação e formação profissional.  

Stakeholders relevantes Tipo Necessidades e expetativas identificadas (Requisitos) 

Docentes e formadores Interno Chave Dinâmica da educação e formação profissional 
Trabalho colaborativo 
Boas infraestruturas 
Relação com empresas e com o ecossistema 
Segurança e estabilidade do quadro 
Flexibilidade da escola em reagir a novos desafios 

Não docentes Interno Chave Boas condições de trabalho 
Boas infraestruturas 
Valorização profissional 

Alunos Interno Primário Terminar ensino secundário 
Acesso à universidade - aumento da procura  
Referência e reputação dos cursos - Existe uma cultura de experiência e de 
reconhecimento 
Empregabilidade e relação com mercado empresarial 
Prestígio das Entidades empregadoras 
Qualidade dos estágios e qualidade da formação dada pelas empresas 
Boas infraestruturas 
Erasmus e vertente internacional são diferenciadores 
Estágios no estrangeiro 
Rede em termos de Educação e  Formação Profissional (EFP) 
Segurança e tranquilidade 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação 

Externo Primário Qualidade do curso, qualidade dos docentes  
Empregabilidade 
Conclusão do ensino secundário 
Acesso ao ensino superior 

                                                           
1
 Stakeholders-chave – aqueles que influenciam de forma significativa o esforço posto na garantia e melhoria da qualidade da 

EFP, p. ex. autoridades nacionais, regionais e locais, operadores e professores/formadores de EFP, parceiros sociais; 
Stakeholders primários – aqueles que são diretamente afetados pelo esforço posto na garantia e melhoria da qualidade da EFP, 
p. ex. alunos/formandos, empregadores.  
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Boas infraestruturas 
Segurança e tranquilidade 

Entidades empregadoras - Estágios e 
Pós Curso 

Externo Primário Adequação dos cursos às necessidades dos mercados 
Boa preparação dos alunos 
Reputação e imagem 

Entidades Governamentais 
(ANQEP/Min. Educação) 

Externo Chave Cumprimento da legislação 
Resposta educativa adequada 

Câmara Municipal da Maia e Junta de 
Freguesia de Águas Santas 

Externo Chave Alunos bem preparados  
Colaboração e partilha em eventos  
Utilização das competências dos alunos 
Divulgação do sucesso do ensino profissional na região 

Associações profissionais e 
empresariais 

Externo Primário Adequação dos cursos às necessidades dos mercados 
Eficácia das parcerias e protocolos 

Instituições de Ensino Superior Externo Primário Boa preparação dos alunos 
Alinhamento dos cursos de EFP com a possibilidade de continuidade e de valorização de 
percursos académicos 
Reputação e imagem do AE enquanto parceiro de referência das Universidade e 
Politécnicos 

Forças de segurança + Bombeiros + 
Centros de Saúde de Águas Santas + 
Liga Portuguesa contra o Cancro 

Externo Primário Dinamização de atividades de educação para a cidadania, segurança física e psicológica e 
resposta em caso de desastre 
Eficácia dos protocolos e das parcerias 
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3. Resultados do Diagnóstico 
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Princípios EQAVET Ref. 
Práticas de Gestão da 

EFP 
Evidências 

Visão estratégica e 
visibilidade dos 
processos e 
resultados na gestão 
da EFP 

P1 

As metas/objetivos 
estabelecidos pelo 
operador estão alinhados 
com as políticas 
europeias, nacionais e 
regionais. 

Projeto educativo 2019-2023  
Plano Anual de Atividades 

P2 

As ações delineadas 
traduzem a visão 
estratégica partilhada 
pelos stakeholders 
internos e externos. 

Projeto educativo 2019-2023 

P3 

A relação entre as 
metas/objetivos 
estabelecidos e a sua 
monitorização através 
dos indicadores é 
explícita. 

Relatório de avaliação interna - 2018, monitorização da execução  
Relatório avaliação externa/IGEC - 2013 

P4 

A atribuição de 
responsabilidades em 
matéria de garantia da 
qualidade é explícita. 

Equipa de avaliação interna 
Equipa EQAVET; 

P5 

Parcerias e iniciativas de 
cooperação com outros 
operadores são 
planeadas. 

Projeto educativo 2019-2023 

P6 

O sistema de garantia da 
qualidade em uso é 
explícito e conhecido 
pelos stakeholders 
internos e externos. 

Estão formalizadas as equipas de avaliação interna e de autoavaliação. Poderá ser dada 
mais visibilidade ao sistema interno de garantia da qualidade 

Envolvimento dos 
stakeholders internos 
e externos 

P7 
Os profissionais 
participam, desde o início, 
no planeamento dos 

Projeto educativo 2019-2023 
Dinâmica da gestão da formação em contexto de trabalho, relação com as entidades 
empregadoras 
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diferentes aspetos da 
oferta formativa, incluindo 
o processo de garantia da 
qualidade. 

P8 

Os stakeholders internos 
e externos são 
consultados na 
identificação e análise de 
necessidades locais 
(alunos/formandos e 
mercado de trabalho) e a 
sua opinião é tida em 
conta na definição da 
oferta formativa. 

 
   PAP's 
   Parcerias 
   Acompanhamento Estágios e Avaliações 

Melhoria contínua da 
EFP utilizando os 
indicadores 
selecionados 

P9 

Os planos de ação 
traduzem as mudanças a 
introduzir em função da 
informação produzida 
pelos indicadores 
selecionados. 
 

 

Relatório de avaliação interna - 2018, monitorização da execução  
Relatório avaliação externa/IGEC - 2013 

P10 

O processo de 
autoavaliação, 
consensualizado com os 
stakeholders internos e 
externos, é organizado 
com base na informação 
produzida pelos 
indicadores selecionados. 

Relatório de avaliação interna - 2018, foi realizada só com a intervenção dos 
stakeholders internos 

Visão estratégica e 
visibilidade dos 
processos e 
resultados na gestão 
da EFP 

I1 

Os recursos humanos e 
materiais/financeiros são 
dimensionados e 
afetados de forma a 
alcançar os objetivos 
traçados nos planos de 
ação. 

Plano anual de atividades  
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I2 

Ações de formação 
contínua são 
disponibilizadas com 
base em necessidades de 
desenvolvimento de 
competências dos 
profissionais. 

Plano de formação 

Envolvimento dos 
stakeholders internos 
e externos 

I3 

Os profissionais 
frequentam 
periodicamente as ações 
de formação 
disponibilizadas e 
colaboram com os 
stakeholders externos 
para melhorar o seu 
desempenho. 

Plano de formação 
PAP's 
Relação com entidades empregadoras 

I4 

As parcerias 
estabelecidas são 
utilizadas como suporte 
da implementação dos 
planos de ação. 

Projeto Educativo 2019-2023  

Melhoria contínua da 
EFP utilizando 

I5 

As mudanças são 
introduzidas de acordo 
com os planos de ação 
de melhoria definidos. 

Relatório de avaliação interna - 2018, foi realizada só com a intervenção dos 
stakeholders internos 

I6 

Os instrumentos e 
procedimentos de recolha 
de dados, 
consensualizados com os 
stakeholders internos e 
externos, são aplicados 
no quadro do processo de 
autoavaliação definido. 

Relatório de avaliação interna - 2018, foi realizada só com a intervenção dos 
stakeholders internos 

Visão estratégica e 
visibilidade dos 
processos e 
resultados na gestão 
da EFP 

A1 

Mecanismos de alerta 
precoce para antecipar 
desvios aos objetivos 
traçados estão instituídos 

Monitorização dos planos de atividades e do projeto educativo 
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Envolvimento dos 
stakeholders internos 
e externos 

A2 

Mecanismos que 
garantam o envolvimento 
dos stakeholders internos 
e externos na avaliação 
estão instituídos 

Relatório de avaliação interna - 2018, foi realizada só com a intervenção dos 
stakeholders internos 

A3 

Os resultados da 
avaliação são discutidos 
com os stakeholders 
internos e externos 

Relatório de avaliação interna - 2018, foi realizada só com a intervenção dos 
stakeholders internos 

Melhoria contínua da 
EFP utilizando 

A4 

A autoavaliação periódica 
utiliza um referencial 
consensualizado com os 
stakeholders internos e 
externos e identifica as 
melhorias a introduzir, em 
função da análise da 
informação produzida 

Relatório de avaliação interna - 2018, foi realizada só com a intervenção dos 
stakeholders internos 

A5 

As melhorias a introduzir 
a nível de processos e 
resultados têm em conta 
a satisfação dos 
stakeholders internos e 
externos 

As evidências da auscultação dos stakeholders não se encontram estruturadas  

Visão estratégica e 
visibilidade dos 
processos e 
resultados na gestão 
da EFP 

R1 

Os resultados da 
avaliação e os 
procedimentos 
necessários à revisão das 
práticas existentes 
consensualizados com os 
stakeholders são 
tornados públicos 

Informação disponibilizada no site avaliação interna - 2018 e avaliação externa/IGEC - 
2013 

Envolvimento dos 
stakeholders internos 
e externos 

R2 

O feedback dos 
stakeholders internos e 
externos é tido em 
consideração na revisão 
das práticas existentes 

As evidências da auscultação dos stakeholders não se encontram estruturadas, no 

entanto através das reuniões de docentes, da proximidade com os alunos e do 

acompanhamento dos estágios é recolhido o feedback dos stakeholders e os mesmos 

são tidos em atenção 
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Melhoria contínua da 
EFP utilizando 

R3 

Os resultados da 
avaliação e as mudanças 
a introduzir sustentam a 
elaboração dos planos de 
ação adequados 

Monitorização dos planos de atividades e do projeto educativo 

R4 
Revisões são planeadas 
e informam a regular 
atualização das práticas 

Mecanismos internos - órgãos de gestão e procedimentos instituídos para planear, 
monitorizar, documentar e atualizar as práticas 
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4. Opções a tomar, em função dos objetivos estratégicos da Organização 

 

No Anexo 1 apresenta-se o plano de ação para implementação do alinhamento com os 

referenciais EQAVET para os sistemas internos de garantia da qualidade no ensino profissional. 

 

IV. Síntese descritiva da situação da instituição face à garantia da 

qualidade e das opções tomadas no que se refere à conformidade 

com o quadro EQAVET 

1. Caracterização do Sistema de Garantia da Qualidade 

 

O presente capítulo corresponde à caracterização do sistema interno de garantia da qualidade 

que resulta do alinhamento com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para 

a Educação e Formação Profissionais – Quadro EQAVET. 

O EQAVET é um instrumento a adotar de forma voluntária, que permite documentar, 

desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de EFP e a qualidade das 

práticas de gestão, implicando pois a identificação e envolvimento dos stakeholders, a atribuição 

de responsabilidades, dos indicadores selecionados para uma melhoria contínua da EFP e, 

ainda, o modo como os resultados são utilizados e publicitados, em cada fase do ciclo de 

qualidade (planeamento, implementação, avaliação, revisão). 

Estas quatro fases do ciclo de qualidade do EQAVET consistem em:  

1- Planear (definir metas e objetivos apropriados e quantificáveis);  

2- Implementar (estabelecer procedimentos que assegurem o cumprimento das metas e 

objetivos definidos);  

3- Avaliar (desenvolver mecanismos de recolha e tratamento de dados que sustentem uma 

avaliação fundamentada dos resultados esperados); e  

4- Rever (desenvolver procedimentos para atingir os resultados ainda não alcançados e/ou 

estabelecer novos objetivos em função dos dados recolhidos, de modo a introduzir melhorias). 
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2. Identificação das metodologias de participação dos Stakeholders internos e 

externos relevantes para a qualidade da oferta de educação e formação 

profissional. 

Stakeholders internos: 

 

Direção da AEAS: cooperação com as partes interessadas externas (seleção de entidades a 

contactar, celebração de protocolos de colaboração, agendamento e dinamização de reuniões); 

estabelecimento da oferta formativa e formalização da ligação ao Ministério da Educação, 

Ministério da Justiça e à ANQEP; estabelecer os objetivos estratégicos e metas a atingir; definir 

e validar os questionários de avaliação da satisfação das partes interessadas. 

Diretores de Turma e Diretores de Curso: colaboração no estabelecimento de uma visão 

estratégica comum que envolva alunos e Encarregados de Educação; consulta de alunos e 

Encarregados de Educação através da aplicação de questionários; colaboração no combate 

aos principais problemas detetados na análise dos indicadores, nomeadamente à desistência 

e abandono escolar. 

Docentes e Formadores: colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na 

oferta formativa; frequência de formação para desenvolvimento de competências necessárias 

à oferta formativa; colaboração no combate aos principais problemas detetados na análise dos 

indicadores. 

Serviços de Psicologia e Orientação: colaboração na identificação de necessidades locais a 

refletir na oferta formativa; colaboração no combate aos principais problemas detetados na 

análise dos indicadores, nomeadamente à desistência e abandono escolar. 

Alunos: colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa; 

colaboração na avaliação da oferta formativa, na avaliação das saídas profissionais e do 

prosseguimento de estudos. Colaboração na organização de eventos e na divulgação da oferta 

formativa, bem como na ponte com alunos e/ou encarregados de educação, quando aplicável. 

Pessoal não docente: colaboração na criação dum ambiente escolar propício ao sucesso. 
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Stakeholders externos: 

 

Associação de Pais e Encarregados de Educação: colaboração na identificação de 

necessidades locais a refletir na oferta formativa; colaboração no apoio ao percurso formativo 

dos alunos. 

Entidades empregadoras – Estágios e Pós Curso: colaboração na identificação de 

necessidades locais a refletir na oferta formativa. Parceria em ações formativas de docentes e 

alunos; estabelecimento de protocolos de estágio dos alunos. 

Estruturas governamentais, Autarquias locais, Comunidades Intermunicipais e 

Instituições públicas: colaboração no estabelecimento de uma visão estratégica comum, 

nomeadamente no que diz respeito à facilitação da comunicação entre a escola e outros 

stakeholders externos, colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na oferta 

formativa; estabelecimento de protocolos de estágio dos alunos. 

Associações Profissionais / Empresariais: colaboração no estabelecimento de uma visão 

estratégica comum, facilitação da comunicação entre a escola e outros stakeholders externos, 

colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa; 

estabelecimento de protocolos de estágio dos alunos e de colaboração para implementação de 

projetos. 

Instituições de ensino superior: colaboração na identificação de necessidades locais a refletir 

na oferta formativa. Parceria em ações formativas de docentes e alunos; estabelecimento de 

protocolos de colaboração para implementação de projetos. 

Forças de segurança + Bombeiros + Centros de Saúde de Águas Santas + Liga 

Portuguesa contra o Cancro:  parceria em ações formativas de docentes e alunos - 

dinamização de atividades de educação para a cidadania, segurança física e psicológica e 

resposta em caso de desastre; colaboração na identificação de necessidades locais a refletir 

na oferta formativa; estabelecimento de protocolos de colaboração para implementação de 

projetos. 
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Metodologias implementadas e/ou previstas no âmbito da participação dos stakeholders 

na melhoria contínua da oferta da AEAS 

Stakeholders 
Metodologias de 

participação 
Periodicidade Assuntos abordados Evidência 

Docentes e formadores 

Reuniões 

Finais de períodos letivos 
Avaliações intercalares 
Participação nos órgãos de 
gestão 

Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação dos alunos 
Avaliação dos períodos letivos 

Atas de reunião 

Focus Group Anualmente 
Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação dos períodos letivos 

Resumo de pontos fortes e 
áreas de melhoria 

Documentos de trabalho 

Aquando da elaboração do 
projeto educativo, do regulamento 
interno, dos planos de atividades 
e dos relatórios de execução 

Projeto educativo 
Estratégia 
Plano de atividades 
Plano de melhorias 

Projeto educativo 
Plano anual de atividades 

Não docentes 
Reuniões 

Finais de períodos letivos 
Avaliações intercalares 
Participação nos órgãos de 
gestão 

Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação dos períodos letivos 

Atas de reunião 

Focus Group Anualmente 
Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação dos períodos letivos 

Resumo de pontos fortes e 
áreas de melhoria 

Alunos / formandos 

Reuniões Finais de períodos letivos 
Diversos, do interesse da comunidade 
educativa 

Atas de reunião 

Caixas de sugestões 
(física e website) 

Permanente / Conteúdo analisado 
trimestralmente 

Sugestões / reclamações / elogios Registo de sugestões 

Inquéritos de satisfação Anualmente Satisfação para com os serviços prestados 
Relatório de avaliação da 
satisfação 

Focus Group Anualmente Satisfação para com os serviços prestados Relatório de autoavaliação 

Livro de reclamações Permanente Reclamações Livro de reclamações; 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação Reuniões 
Finais de períodos letivos 
Participação nos órgãos de 
gestão 

Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação dos períodos letivos 

Atas de reunião 

Entidades empregadoras – 
Estágios e Pós curso 

Reuniões 
 

Anual 

Monitorização 
Marketing 
Necessidades e requisitos dos 
empregadores 
Avaliação do mercado de trabalho 

Atas de reunião 

Focus Group 
 

Anual 
Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação das parcerias e dos resultados 
da formação em contexto de trabalho 

Resumo de pontos fortes e 
áreas de melhoria 
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Avaliação do mercado de trabalho 

Inquéritos à satisfação Anual Avaliação da satisfação dos stakeholders Relatórios de satisfação 

Entidades Governamentais 
(ANQEP/Min. Educação) 

Reuniões 
Rede de oferta formativa 
dos cursos profissionais 

Anual 

Estratégia 
Planeamento 
Gestão dos cursos profissionais 
Modelo de parcerias 
Avaliação do mercado de trabalho 

Atas de reunião 
Lista de cursos aprovados 
para os ciclos letivos 

Câmara Municipal da Maia 
e Junta de Freguesia de 
Águas Santas 

Eventos À medida 
Realização de eventos para a comunidade 
e para complementar a formação dos 
alunos 

Avaliação dos eventos 

Reuniões À medida 

Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação das parcerias e dos resultados 
da formação em contexto de trabalho 
Avaliação do mercado de trabalho 

Atas de reunião 

Focus Group 
 

Anual 

Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação das parcerias e dos resultados 
da formação em contexto de trabalho 
Avaliação do mercado de trabalho 

Resumo de pontos fortes e 
áreas de melhoria 

Inquéritos à satisfação Anual Avaliação da satisfação dos stakeholders Relatórios de satisfação 

Associações Profissionais / 
Empresariais 

Eventos À medida 
Realização de eventos para a comunidade 
e para complementar a formação dos 
alunos 

Avaliação dos eventos 

Reuniões À medida 
Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação das parcerias 
Avaliação do mercado de trabalho 

Atas de reunião 

Inquéritos à satisfação Anual Avaliação da satisfação dos stakeholders Relatórios de satisfação 

Focus Group 
 

Anual 

Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação das parcerias e dos resultados 
da formação em contexto de trabalho 
Avaliação do mercado de trabalho 

Resumo de pontos fortes e 
áreas de melhoria 

Instituições de ensino 
superior 

Eventos À medida 
Realização de eventos para a comunidade 
e para complementar a formação dos 
alunos 

Avaliação dos eventos 

Reuniões À medida 
Gestão dos cursos profissionais 
Avaliação das parcerias 
Avaliação do mercado de trabalho 

Atas de reunião 

Inquéritos à satisfação Anual Avaliação da satisfação dos stakeholders Relatórios de satisfação 

Forças de segurança + 
Bombeiros 

Eventos À medida 
Realização de eventos para e com a 
comunidade  

Avaliação dos eventos 

Reuniões À medida 
Avaliação das parcerias 
Avaliação do mercado de trabalho 

Atas de reunião 
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3. Identificação dos objetivos e metas a atingir (a 1 e a 3 anos) na gestão da oferta 

da educação e formação profissional, de acordo com os objetivos estratégicos 

da AEAS 

 
Objetivos 

estratégicos 

Objetivos a 

atingir 
Indicador 

Descritores EQAVET/práticas de 

gestão 

Meta 

(1 ano) 

Meta 

(3 anos) 

Melhorar os 

resultados 

académicos em 

todos os anos 

de escolaridade, 

durante a 

vigência do PE 

Aumentar a 

Taxa de 

conclusão 

em cursos 

de EFP 

Indicador n.º 4 do 

EQAVET: 

Percentagem de 

alunos/formandos que 

completam cursos de 

EFP inicial (isto é que 

obtêm uma 

qualificação) em 

relação ao total dos 

alunos/formandos que 

ingressam nesses 

cursos. 

Referência Geral: 
 
C1 – Planeamento: P1, P2, P3, P5, 
P7, P8, P10 
 
C2 – Implementação: I1, I2, I3, I6 
 
C3 – Avaliação: A1, A2, A3, A5 
 
C4 – Revisão: R1, R2, R3, R4 
 
São fixados e supervisionados 
objetivos e metas, com vista à 
identificação de propostas de 
melhoria 
 
As responsabilidades de gestão 
pedagógica e desenvolvimento da 
qualidade estão 
explicitamente atribuídas; 
 
A avaliação interna é realizada 
trimestralmente e anualmente, 
havendo sistematização dos dados;  
 
Os resultados do processo de 
avaliação são discutidos com as 
partes interessadas, envolvendo-as 
na melhoria. 

82% 85% 

Adequar a oferta 

formativa às 

necessidades 

dos alunos e da 

comunidade  

 

Aumentar a 

Taxa de 

colocação 

após 

conclusão 

dos cursos  

Indicador n.º 5 do 

EQAVET: Proporção 

de alunos/formandos 

que completam um 

curso de EFP e que 

estão no mercado de 

trabalho, em formação 

(incluindo nível 

superior) ou outros 

destinos, no período 

de 12-36 meses após 

a conclusão do curso. 

Referência Geral: 
 
C1 – Planeamento: P1, P2, P5, P8 
 
C2 – Implementação: I1, I2, I3, I4, I5, 
I6 
 
C3 – Avaliação: A1, A2, A3, A5 
 
C4 – Revisão: R1, R2, R3, R4 

 

A avaliação do processo de ensino-

aprendizagem inclui mecanismos 

adequados para envolver as partes 

interessadas a nível interno e 

externo. 

70% 80% 

Adequar a 

oferta formativa 

às necessidades 

dos alunos e da 

comunidade  

Aumentar a 

percentagem 

de 

alunos/forma

ndos que 

trabalham 

em 

profissões 

diretamente 

Indicador n.º 6 do 

EQAVET a) 

Percentagem de 

alunos/formandos 

que completam um 

curso e que 

trabalham em 

profissões 

diretamente 

Referência Geral: 
 
C1 – Planeamento: P1, P2, P5, P7, 
P8, P10 
 
C2 – Implementação: I1, I2, I3, I4, I6 
 
C3 – Avaliação: A1, A2, A3, A5 
 
C4 – Revisão: R1, R2, R3, R4 

50% 60% 
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relacionadas 

com o 

curso/área 

de Educação 

e Formação 

que 

concluíram 

relacionadas com o 

curso/área de 

Educação e 

Formação que 

concluíram. 

  

Diversificar as 

práticas 

pedagógicas, 

com reforço 

da dimensão 

experimental 

e/ou 

atividades 

práticas 

Aumentar a 

percentagem 

de 

empregador

es que estão 

satisfeitos 

com os 

formandos 

que 

completaram 

um curso  

Indicador n.º 6 do 

EQAVET b) 

Percentagem de 

empregadores que 

estão satisfeitos 

com os formandos 

que completaram 

um curso  

Referência Geral: 
 
C1 – Planeamento: P2, P5, P6, P8, 
P10 
 
C2 – Implementação: I1, I4, I5, I6 
 
C3 – Avaliação: A1, A2, A3, A5 
 
C4 – Revisão: R1, R2, R3, R4 
 

Os procedimentos de recolha de 

feedback e de revisão fazem parte do 

processo estratégico de melhoria da 

organização 

60% 70% 

Consolidar uma 

cultura 

sistemática de 

avaliação 

interna 

Compreend

er os fatores 

envolvidos 

na taxa de 

desistência 

Percentagem de 

alunos incluídos na 

taxa de desistência: 

a) Percentagem de 

alunos que pedem 

transferência de 

curso dentro da 

escola, 

reorientando o seu 

percurso formativo 

b) Percentagem de 

alunos que pedem 

transferência para 

outras escolas 

Referência Geral: 
 
C1 – Planeamento: P3, P4, P7, P8, 
P10 
 
C2 – Implementação: I1, I2, I3, I6 
 
C3 – Avaliação: A1, A2, A3, A4, A5 
 
C4 – Revisão: R1, R2, R3, R4 

 

São definidos procedimentos de 

análise  

 

São definidos indicadores e sistemas 

de alerta 

100% 

de 

execu

ção 

da 

ativid

ade 

100% 

de 

execuç

ão da 

atividad

e 

Consolidar uma 

cultura 

sistemática de 

avaliação 

interna 

 

Diminuir a 

taxa de 

desistência 

 

 

 

A avaliação do processo de ensino-
aprendizagem inclui mecanismos de 
acompanhamento, deteção precoce e 
combate ao abandono  
 
São recolhidas impressões dos 
alunos sobre as suas experiências 
individuais de aprendizagem  

Na 25% 

Consolidar uma 

cultura 

sistemática de 

avaliação 

interna 

Melhorar os 

mecanismos 

de 

auscultação 

e 

envolviment

o dos 

stakeholders

, de forma 

estruturada 

e sistemática 

Grau de satisfação 

Referência Geral: 
 
C1 – Planeamento: P2, P6, P8, P10 
 
C2 – Implementação: I1, I6 
 
C3 – Avaliação: A2, A3, A4, A5 
 
C4 – Revisão: R1, R2, R3, R4 
 
Auscultação da satisfação das partes 
interessadas de forma estruturada e 
sistemática, através de metodologias 
diversas - Relatórios de Diretores de 
Curso, Inquéritos e outras 
 

50% 70% 
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4. Identificação dos indicadores EQAVET e Identificação das fontes de informação 

e do sistema de recolha de dados relativos aos indicadores e descritores 
 

O Quadro EQAVET inclui um conjunto vasto e complexo de indicadores que permitem refletir e 

definir as prioridades estratégicas de cada escola. Estes indicadores ajudarão a medir o seu 

desempenho, assim como a conceber a sua autoavaliação, no sentido de implementar um 

sistema de garantia de qualidade com uma melhoria contínua. 

De acordo com os indicadores de qualidade disponibilizados pelo Quadro EQAVET a Escola 

selecionou os seguintes indicadores: 

Indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Processo de 

recolha dos dados 

Momento da 

recolha 

Momento de 

tratamento 

Indicador nº 4: Taxa 
de conclusão em 

cursos EFP 

Percentagem de 
alunos que 

completam cursos de 
EFP inicial em relação 

ao total dos alunos 
que ingressam nesses 

cursos 

Listagem dos alunos 

que ingressaram 

inicialmente nos 

cursos de EFP e a 

pauta de avaliação 

quantitativa de final 

de curso 

Final do ciclo 

de formação 

Após o final do 
ciclo 

de formação/ 
até 31 

31 de março do ano 

seguinte 

Indicador nº 5: Taxa 

de Colocação após 

conclusão de 

cursos EFP 

Proporção de alunos 
que completam um 
curso de EFP e que 

estão no mercado de 
trabalho, em formação 
ou outros destinos, no 

período de 12-36 
meses após a 

conclusão do curso 

Pauta de avaliação 
quantitativa de final 

de curso;  
Inquérito 

presencial, ou 
telefónico ou por 

correio eletrónico aos 
alunos por forma a 

aferir a sua colocação 
no mercado de 
trabalho, em 

formação ou noutros 
destinos 

Após 12 meses 

da conclusão 

do curso 

Após cada 
recolha 

dos dados/até 
março do ano 

seguinte 

Indicador nº 6: 

Utilização das 

competências 

adquiridas no local 

de trabalho 

Indicador nº 6 a) 

Percentagem de 

alunos/formandos que 

completam um curso 

de EFP e que 

trabalham na 

respetiva área 

profissional 

Pauta de avaliação 
quantitativa de final 

de curso;  
Inquérito presencial, 

ou telefónico ou por 

correio eletrónico aos 

alunos por forma a 

aferir a sua colocação 

no mercado de 

trabalho 

Após os 12 

meses da 

conclusão do 

curso 

Após cada 
recolha 

dos dados/até 
31 

de março do 

ano seguinte 

Indicador nº 6 b3):  
Percentagem de 

empregadores de um 
determinado setor que 
estão satisfeitos com 

os formandos que 
completaram um 

curso de EFP 

Pauta de avaliação 

quantitativa de final 

de curso; inquérito 

presencial, ou 

telefónico ou por 

correio eletrónico 

com a entidade 

empregador dos 

alunos 

Após os 12 

meses da 

conclusão do 

curso 

Após cada 
recolha 

dos dados/até 
31 

de março do 

ano seguinte 



AEAS – Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

  Página 43 de 46 
 

Percentagem de 

alunos incluídos na 

taxa de desistência 

a) Percentagem de 
alunos que pedem 
mudança de curso 
dentro da escola, 

reorientando o seu 
percurso formativo 
b) Percentagem de 
alunos que pedem 
transferência para 

outras escolas 

Listagem dos alunos 

que ingressaram 

inicialmente nos 

cursos de EFP e 

listagem de alunos 

em janeiro de cada 

ano seguinte ao início 

do ciclo de estudos 

Janeiro de 

cada ano 
Janeiro de 
cada ano 

Grau de satisfação 

das partes 

interessadas 

Resultados dos 
Inquéritos de 

satisfação 

Contabilização dos 

inquéritos de 

satisfação das partes 

interessadas 

Final do ano 

letivo 

Após cada 

recolha dos 

dados 

 

 

5. Identificação dos mecanismos de controlo e dos procedimentos de ajustamento 

contínuo na gestão da oferta de educação e formação profissional (por ex. alertas 

precoces, monitorizações intercalares dos objetivos) 

 

No âmbito do seu regulamento interno a AEAS tem implementado um sistema de alertas que é 

suportado nas reuniões entre os diretores de curso e os diretores de turma, com periodicidade 

regular, bem como na gestão do relacionamento com os alunos, através dos serviços de 

psicologia e de orientação vocacional e ainda com os encarregados de educação, com reuniões 

e pontos de situação periódicos para acompanhamento do percurso formativo dos alunos. 

Realça-se ainda a realização de avaliações/autoavaliações, para monitorizar a eficácia das 

iniciativas e do projeto educativo no que diz respeito aos cursos profissionais. 

No âmbito da implementação do sistema interno de garantia da qualidade, e na procura do 

alinhamento como os referenciais EQAVET, não foram realizados focus group com os 

stakeholders, conforme previsto, devido à situação de pandemia provocada pela COVID-19. 

Esta atividade está agendada para o próximo ano. Foram realizados inquéritos online aos 

stakeholders relevantes, através dos quais foi possível captar feedback para a melhoria 

continua na AEAS. 

Resume-se de seguida o modelo de avaliação e geração de alertas utilizado no AEAS. A 

avaliação do Projeto Educativo concretiza-se, ao longo da sua vigência, anualmente, em sede 

dos diversos órgãos de gestão e estruturas de orientação educativa. A avaliação final do PE 

constará de um relatório que refletirá o grau de concretização dos objetivos definidos, a 

evolução dos resultados escolares, os dados da consecução do Plano Anual de Atividades e 

as conclusões do Relatório de Autoavaliação do AEAS e consequente Plano de Ação. 
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Documentos a considerar 
Responsáveis pela 

elaboração 

Responsáveis pela 

monitorização / avaliação 

Relatórios das atividades /projetos 
Professores coordenadores 
dos projetos 
 

Equipa de trabalho do PAA 
 

Relatórios intermédios e final do PAA 
Relatórios de diretores de turma / 
professores titulares de turma / 
coordenadores pedagógicos / 
mediadores 
 

Equipa de trabalho do PAA 
Diretores de turma / 
professores titulares de 
turma/coordenadores 
pedagógicos/mediadores 

Direção, Conselho 
Pedagógico, Conselho Geral 
Direção 
Conselho Pedagógico 
 

Relatório de autoavaliação 
do Agrupamento 

Equipa de 
Avaliação interna/melhoria 

Direção, 
Conselho Pedagógico, 
Conselho Geral 
 

Relatórios da Direção 
(contas de gerência, 
projeto de orçamento) 
 

Direção, Conselho 
Administrativo 
 

Conselho Geral 
 

Resultados 

 Instrumentos Responsável 

● Taxa de transição por ano de 

escolaridade. 

● Taxa de abandono por ano de 

escolaridade. 

● Níveis de sucesso por disciplina/ano. 

● Percentagens de absentismo. 

● Taxas de participação dos pais 

/Encarregados de Educação na vida 

da Escola. 

● Número de participações de carácter 

disciplinar por ano de escolaridade. 

● Níveis de participação nas atividades 

/projetos. 

● (…) 

Relatórios de análise 
dos dados 
 

Diretores de Curso  
Conselho Pedagógico 

6. Modo como os resultados são utilizados e publicitados, em cada fase do ciclo de 

qualidade (planeamento, implementação, avaliação, revisão), ou seja, 

explicitação da estratégia de monitorização de processos e resultados na gestão 

da educação e formação profissional, tendo em conta as quatro fases do ciclo de 

qualidade 

 

Fase de Planeamento: 

Com a participação dos stakeholders, na fase de planeamento, pretende-se proceder a 

inquéritos de satisfação, não só aos alunos, mas também aos pais e encarregados de 

educação, empresas onde os antigos alunos realizaram a formação em contexto de trabalho e 

entidades empregadoras de antigos alunos. Pela conjugação da recolha e análise dos dados 

efetuada, tendo por base os níveis de satisfação, as sugestões e/ou opiniões apresentados, é 

possível caminhar para uma melhoria efetiva dos resultados e dos processos definidos. Ao se 

aferirem pontos fortes e fracos do desempenho dos ex-alunos, para o constante alinhamento 
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entre os conteúdos lecionados e competências adquiridas na escola com as reais necessidades 

das empresas. 

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui os objetivos 

e metas e as ações a desenvolver. O planeamento passa por intensificar o relacionamento com 

as empresas, visitas de estudo, estabelecimento de novas parcerias e reforço das existentes, 

convites para integrar o júri de provas de aptidão profissional, colocação dos alunos em FCT e 

possível desenvolvimento de projetos conjuntos. 

Fase de implementação: 

Nesta fase é definido um plano de ação, que decorre do documento base, contendo os 

objetivos, as metas, as atividades a desenvolver e sua calendarização, os stakeholders 

envolvidos e atribuição de responsabilidades, os recursos necessários, os resultados 

esperados e as estratégias de comunicação/divulgação, necessários à implementação do 

sistema de garantia da qualidade. Este plano de ação deve ser divulgado a todos os 

intervenientes, pois só assim será possível alcançar os resultados esperados pela instituição. 

Esta fase decorre até ao final dos períodos de lecionação e/ou de formação em contexto de 

trabalho. 

Fase de avaliação: 

Nesta fase proceder-se-á à análise dos dados recolhidos, de acordo com a periodicidade 

definida no plano de ação, de modo a que, com a participação dos stakeholders, deles se possa 

recolher informação e posteriormente conhecimento que permita formular juízos, acionar 

mecanismos ou tomar decisões que visem a melhoria contínua. 

Para que esta avaliação de resultados e processos seja mais rigorosa, deverá proceder-se a 

uma definição clara das metas, objetivos e sobretudo da atribuição de responsabilidades pela 

operacionalização. 

Fase de revisão: 

O AEAS desenvolve procedimentos para atingir os resultados ainda não alcançados e/ou 

definição de novos objetivos, por forma a garantir a introdução das melhorias necessárias. No 

final de cada período em sede de Conselho de Turma, avaliam-se os resultados da avaliação 

da oferta formativa e definem-se as linhas de atuação necessárias. 

Nesta fase serão divulgados a todos os stakeholders os resultados obtidos, através de 

mecanismos previamente definidos, de forma a envolvê-los nas decisões e procedimentos de 

melhoria necessários. Partindo dos resultados da avaliação, pretende-se elaborar planos de 




