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Lista de Acrónimos  
 

AI  Avaliação Interna 

EFP  Educação e Formação Profissional 

EQAVET   Sistema de Qualidade e Melhoria Contínua do Ensino Profissionalizante  

FCT   Formação em Contexto de Trabalho  

PA  Plano de Ação 

PAA   Plano Anual de Atividades  

SPO  Serviços de Psicologia e Orientação 
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Introdução 
 

O presente relatório de monitorização do plano de ação foi elaborado para evidenciar as ações de 

melhoria que já foram levadas a cabo e as que ainda estão em fase de execução. Esta monitorização 

foi realizada em abril, decorrendo a próxima em julho.  

Embora a situação pandémica que vivemos esteja a condicionar a realização das atividades previstas, 

temos procurado encontrar soluções para a execução das ações.  
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Plano de Ação EQAVET 

Critério EQAVET: C1. Planeamento 
 

Identificação da Ação Descrição da ação Data 
Inicio 

Data 
Fim 

Acompanhamento Abril 21 

AM1 Divulgar o Plano Anual de Atividades 2020-
2021 

Nov/20 Mai/21 O PAA já se encontra disponível no portal. 

AM2 Realização de ações com a participação 
ativa dos vários stakeholders para preparar 
o ano letivo de 2020-2021 

Abr/20 Jun/20 Por causa da situação pandémica, não foi possível realizar 
esta atividade. A participação dos stakeholders foi feita 
através da resposta a um inquérito online.  

AM3 Incluir no PAA os custos associados a cada 
atividade 

Jul/20 Set/20 Os custos estão associados a cada atividade (PAA). 

AM4 Divulgar os casos de sucesso dos alunos da 
EFP 

Set/20 Abr/21 Alunos já contactados. Existem testemunhos em vídeo de 
diplomados de 3 cursos (Turismo, Auxiliar de Saúde e 
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos) 

AM5 Desenvolver planos de ação/melhoria após 
a análise de resultados 

Set/20 Jul/21 Foi feita uma análise dos resultados do 2.º período de 
forma a acompanhar o processo de avaliação de cada 
aluno. Têm sido realizados planos de recuperação de 
módulos em atraso. 
No fim do ano será elaborado um plano de acordo com a 
análise pormenorizada dos resultados obtidos (INOVAR) 
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Critério EQAVET: C2. Implementação 
 

Identificação da Ação Descrição da ação Data 
Inicio 

Data 
Fim 

Acompanhamento Abril 21 

AM6 Assegurar a formação/competência dos 
recursos humanos 

Set/20 Jul/21 A divulgação do plano de formação encontra-se no portal 
AESCAS.  

AM7 Avaliar a otimização/eficácia das parcerias 
estabelecidas 

Set/20 Jul/21 A FCT deste ano letivo já foi iniciada nos cursos de Gestão 
e Programação de Sistemas Informáticos, Auxiliar de 
Saúde e Turismo, para o 12.º ano. A avaliação será feita 
ao longo da FCT. 

AM8 Assegurar a participação dos alunos/EFP 
em atividades locais/regionais/nacionais/ 
transnacional 

Set/20 Jul/21 É uma prática comum nos nossos cursos (conforme 
evidências em vídeos, fotografias, jornal Crescer, Portal e 
redes sociais como Facebook e Instagram). Este ano letivo 
só foram desenvolvidas atividades a nível de escola 
(Concurso Bebras, Participação no evento Mundial “Hour 
of Code”, presença semanal da Dra. Helena Ribeiro do 
Projeto “Buéd’escolhas”, “Dia da Internet Segura”, “Dia 
aberto da FCUP”. 

AM9 Sistematizar o envolvimento dos 
Stakeholders 

Set/20 Jul/21 A recolha de informação sobre as necessidades dos 
stakeholders era uma prática realizada informalmente. Já 
foram alteradas algumas práticas em função desses 
levantamentos.  
Foram preparados instrumentos para regular e agilizar o 
processo de levantamento de necessidades dos 
stakeholders. Foram revistos os inquéritos para o 
contacto com os diversos stakeholders.  
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Critério EQAVET: C3. Avaliação 
 

Identificação da Ação Descrição da ação Data 
Inicio 

Data 
Fim 

Acompanhamento Abril 21 

AM10 Apresentar uma oferta formativa que responda às 
necessidades dos seus Stakeholders 

Dez 20 Mar 21 Foi avaliada a taxa de conclusão dos cursos 
EFP referentes ao ciclo 2017/20 e respetiva 
taxa de desistência. 
A colocação dos diplomados dos ciclos 
2016/19 e 2017/20 encontra-se em processo 
de recolha de dados. 
A satisfação dos empregadores relativos a 
estes 2 ciclos encontra-se em processo de 
recolha de dados. 

AM11 Auscultar a satisfação dos Stakeholders Abr 20 Jul 20 Foram aplicados os inquéritos. A análise dos 
mesmos encontra-se no portal. Não foi 
possível realizar o Focus Group previsto para 
esta altura. 
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Critério EQAVET: C4. Revisão 
 

Identificação da Ação Descrição da ação Data 

Inicio 

Data 

Fim 

Acompanhamento Jan 21 

AM12 Disponibilizar um Painel de monitorização dos vários 

indicadores, permitindo avaliar as tendências e desvios 

com regularidade 

Set 20 Jul 21 O painel já se encontra disponível no Portal 

AESCAS e na galeria junto à biblioteca. 

AM13 Divulgar os resultados das avaliações internas e 

externas e o respetivo Plano Ação/Melhoria 

Set 20 Jul 21 As avaliações internas e externas encontram-

se disponíveis no Portal AESCAS. No final do 

presente ano letivo, o documento da 

avaliação interna passará a incluir os cursos 

profissionais. Até agora a avaliação dos cursos 

profissionais constava de um documento 

interno elaborado pelos diretores de curso. O 

relatório de avaliação intermédia do plano de 

ação está disponível no Portal AESCAS. 

AM14 Melhorar a extensão da informação disponibilizada 

sobre a monitorização do Projeto Educativo e do PAA 

Set 20 Jul 21 Estes documentos já encontram disponíveis 

no Portal AESCAS. 

 

Critério EQAVET: C5. Diálogo institucional para a melhoria contínua da oferta de EFP 
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Identificação da Ação Descrição da ação Data 

Inicio 

Data Fim Acompanhamento Abril 21 

AM15 Aumentar a eficácia 

dos circuitos de 

informação e 

comunicação interna e 

externa 

Set 20 Jul 21 O Portal AESCAS apresenta informação detalhada sobre os cursos 

profissionais, resultados de auscultação aos stakeholders, caixa de 

sugestões, documentação e atividades.  

Em setembro 2020, foi realizada uma reunião geral de professores do 

ensino profissional para explicação do processo EQAVET e explicação 

dos procedimentos dos cursos profissionais. O diretor de cada curso 

está presente nas reuniões com encarregados de educação e nos 

conselhos de turma.  

Existem folhetos de divulgação da oferta formativa do ensino 

profissional. No entanto, estão, em preparação novos folhetos, mais 

uniformizados, bem como cartazes. 

A publicitação da obtenção do selo de conformidade EQAVET foi 

anunciada no Portal AESCAS, Crescer e e-mail global. Foi também 

comunicada à Junta de Freguesia de Águas Santas, Câmara Municipal 

da Maia e Associação de Pais. As entidades parceiras de FCT serão 

informadas pelos professores orientadores de FCT. 

Foi criada uma base de dados em formato digital, partilhada entre os 

diretores de curso e serviços administrativos, para centralizar os 

contactos dos diplomados. 
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Critério EQAVET: C6. Aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP 
 

Identificação da Ação Descrição da ação Data 

Inicio 

Data 

Fim 

Acompanhamento Abril 21 

AM16 Desenvolver/acompanhar/rev

er planos de ação/melhoria 

após a análise dos vários  

resultados 

Set 20 Jul 21 O relatório de monitorização é realizado regularmente, após a 

conclusão de cada período letivo.  

Procedeu-se à análise do relatório final de verificação EQAVET e 

foram definidas algumas ações de melhoria, designadamente: 

- Iniciar um sistema de controlo documental.  

- Preparação de inquéritos de avaliação quantitativa e qualitativa, 

para formandos, de forma a complementar a elaboração do Relatório 

das Atividades do PAA. 

M17 Sistematizar a organização de 

toda a documentação 

associada ao sistema de 

garantia da qualidade e 

respetiva divulgação 

Set 20 Jul 21 O dossier EQAVET (físico e digital) contém a documentação associada  

ao sistema de garantia da qualidade, assim como evidências das ações 

realizadas. 
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Resultados 
 

Neste relatório foi apresentado o acompanhamento efetuado, durante o mês de abril, à execução do 

plano de ação/melhoria para o ano 2020/2021. 

 

Com o confinamento que ocorreu no 2.º Período letivo, algumas atividades previstas sofreram 

alterações de calendarização, reorganização ou tiveram mesmo que ser canceladas. Não foi possível 

realizar qualquer visita de estudo e nem participar em atividades que envolvessem um formato 

presencial. 

 

No final do ano letivo passado, apesar de não ter sido possível realizar um Focus Group a envolver os 

stakeholders, foi conseguido, através dos inquéritos online realizados na mesma altura, alcançar um 

amplo número de respostas de diferentes tipos de stakeholder. A exceção registou-se no número de 

respostas de empregadores que contrataram diplomados dos nossos cursos profissionais. Esta 

dificuldade de obtenção de respostas deve-se parcialmente à situação pandémica, mas também ao 

facto dessas entidades empregadoras não conhecerem a escola, o que dificulta a aproximação.  

 

A atualização do portal AESCAS com informação relevante sobre o processo de alinhamento com o 

quadro EQAVET, divulgação de resultados e atividades contribui para um melhor esclarecimento da 

comunidade em relação às dinâmicas e potencialidades dos cursos profissionais. Contudo, o processo 

de confinamento impediu a realização de algumas atividades previstas inicialmente no PAA e que 

contribuiriam para o desenvolvimento pessoal, social, científico e técnico dos alunos dos cursos 

profissionais. No entanto, ainda assim se realizaram algumas atividades, por videoconferência  

 

Em consonância com o relatório final de verificação EQAVET, estamos a trabalhar no sentido de dar 

resposta às sugestões de melhoria apresentadas no mesmo.  
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