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Relatório de monitorização do plano de melhoria 

1.º Período 

Ano em avaliação – 2021/2022 

 

Neste documento apresenta-se a monitorização do cumprimento do plano de melhoria 2021/2022, relativo ao 1.º período letivo. 

 

I. Identificação das Áreas de melhoria 

 

A tabela abaixo apresenta uma descrição 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 em 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/EE’s e entidades FCT 

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 

 

I. Identificação das Áreas de melhoria 

Identificação das ações e sua monitorização 

 

A tabela a seguir apresenta as ações associadas a cada área de melhoria e respetivo grau de cumprimento das mesmas.  

Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver Data Início Data Fim Monitorização 
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AM1 

A1 
Desenvolver atividades de 

integração na escola e no curso 
Set/21 Jul/22 

Reunião geral de docentes dos cursos profissionais para apresentação dos 
cursos e procedimentos a seguir. 

Reuniões entre diretor de curso/turma e entre diretor de turma/curso 

Participação dos alunos dos cursos profissionais  em diversas atividades de 
interação com a comunidade escolar, tais como MentorArt, Academia 
Digital para Pais, Dia Mundial do Turismo, sessões práticas de Suporte 
Básico de Vida para diversas turmas do ensino secundário, Palestras sobre 
VIH/SIDA e sobre Endometriose, atividades da Liga Portuguesa contra o 
Cancro (Onda Rosa e Dia Mundial contra o Cancro). 

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. 

A2 Envolver encarregados de educação Set/21 Jul/22 

Participação do diretor de curso na reunião com encarregados de 
educação no início do ano letivo e sempre que solicitado pelo diretor de 
turma ou pelo encarregado de educação. 

Aplicação de inquéritos de auscultação de forma a promover interação, 
colaboração e participação dos Encarregados de Educação. 

Palestra da Endometriose para encarregados de educação. 

Academia digital para Pais. 

A3 
Desenvolver processos de 
compensações de horas 

Set/21 Jul/22 
Foram aplicados os mecanismos de recuperação de horas previstos no 
regulamento dos cursos profissionais e que visam a recuperação das 
aprendizagens e de assiduidade. 
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A4 
Empenhar os professores na 
recuperação dos módulos 

Set/21 Jul/22 

Nas reuniões de lançamento do ano letivo  e nas reuniões intercalares,  de 
forma promover a recuperação atempada  das aprendizagens. Registo em 
documento próprio das tarefas a desenvolver no processo de 
recuperação. 

 

A5 
Articular com o SPO na reorientação 
dos alunos, em caso de necessidade 

Set/21 Jul/22 
Criação de um documento síntese dos contactos estabelecidos com os 
alunos  no âmbito da reorientação.  

A6 
Desenvolver diferenciação 
pedagógica e trabalho colaborativo  

Set/21 Jul/22 
Tendo em conta as necessidades específicas de cada aluno, foram 
promovidas  reuniões de articulação pedagógica e programação de 
atividades a desenvolver. 

AM2 

A7 
Dinamizar atividades que promovam 
o conhecimento e funcionamento 
do mercado de trabalho 

Out/21 Jun/22 

Participação dos alunos em palestras com entidades externas, como o 
Projeto Capacitar+ e o Projeto Bué d’Escolhas de forma a preparar e 
aproximar os alunos do mercado de trabalho.. 

Realização de sessões para partilha de experiências dos Alumni com os 
atuais alunos. 

 

A8 
Promover a construção de 
curriculum vitae 

Jan/22 Mar/22 

Elaboração de Curriculum Vitae  em contexto de sala de  aula em 
diferentes áreas de formação. 

Colaboração e desenvolvimento de sessões práticas para a execução do 
Curriculum, em articulação com entidades exteriores (Capacitar +). 

A9 Dinamizar ou promover atividades 
de informação/apoio ao 

Set/21 Jun/22 O projeto “Sala PEN” apoia os alunos do 12.º ano na preparação para o 
exame nacional de matemática e exame de matemática do concurso de 
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prosseguimento de estudos acesso ao ensino superior das vias profissionalizantes. 

A10 
Divulgar ofertas de emprego nas 
redes sociais e por e-mail aos 
diplomados  

Set/21 Jul/22 
Publicação de ofertas de emprego nas redes sociais e por e-mail aos 
alumni. 

AM3 A11 
Adequar o plano de formação às 
necessidades  

Set/21 Jul/22 

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. Com este PADDE, 
pretende-se promover uma reflexão e uma utilização crítica do digital em 
contexto educativo e enquadrar a transição digital do Agrupamento de 
forma sustentável e contextualizada. No âmbito deste processo, estão a 
decorrer ações de formação para docentes. 

AM4 

A12 
Manter atualizada a base de dados 
com os contactos dos diplomados 

Set/21 Jul/22 
Reforço e recolha atualizada de dados de forma sistemática. 

A13 
Promover contactos regulares e 
diversificados com os stakeholders 

Set/21 Jul/22 

Contactos com entidades externas para angariação de estágios. 

Contactos com entidades externas para realização de atividades de caráter 
prático em contexto escolar. 

A14 
Continuar a realizar atividades de 
auscultação junto dos stakeholders 

Set/21 Jul/22 
Inquéritos de avaliação, aplicados aos alunos sobre as atividades 
realizadas nos cursos profissionais.  

AM5 A15 
Manter atualizado o portal AESCAS 
com informação relativa aos cursos 
profissionais 

Set/21 Jul/22 
Foi reorganizada a estrutura de divulgação da informação relativa aos 
cursos profissionais no portal AESCAS. 



                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

 
Relatório de monitorização do plano de melhoria 2021/2021           7/8 

 

Foi elaborada documentação para publicação no portal. 

A16 
Manter atualizado o painel de 
indicadores EQAVET que se 
encontra afixado na escola 

Set/21 Jul/22 
Foi estruturada a organização do painel de divulgação EQAVET. 

Foi recolhida a informação necessária à atualização do painel. 

A17 
Manter atualizado o painel dos 
cursos profissionais que se encontra 
afixado na escola 

Set/21 Jul/22 
Foi estruturada a organização do painel de divulgação dos cursos 
profissionais. 

A18 Divulgar casos de sucesso Set/21 Abr/22 Foram promovidos encontros de divulgação com os Alumni. 

A19 
Divulgar as atividades realizadas no 
âmbito dos cursos profissionais 

Set/21 Jul/22 
Publicitação no Crescer (Jornal da Escola) de notícias relativas às 
atividades desenvolvidas no âmbito dos cursos profissionais. 

A20 
Colaborar em atividades promovidas 
pela comunidade 

Set/21 Jul/22 
Envolvimento dos alunos em conferências, eventos e cerimónias externas 
à escola. 

AM6 

A21 
Dar a conhecer os documentos 
utilizados nos cursos profissionais 
aos docentes que os lecionam  

Set/21 Jul/22 

Partilha de documentos orientadores e de registos em pasta própria, na 
drive no domínio da escola. 

Realização de reuniões de diretores de curso para atualização de 
documentos e uniformização de procedimentos. 

Realização de uma reunião geral de docentes no início do ano letivo. 

A22  Elaborar o documento orientador 
para implementação do controlo 

Set/21 Jul/22 
Reorganização da estrutura de documentos específicos dos cursos 
profissionais. 
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documental 

 

 

Águas Santas, Janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


