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1. Contextualização e Caracterização da Unidade Orgânica e 
Opções a tomar no processo de alinhamento 

1.1 – Natureza da instituição e o seu contexto 

1.1.1. Localização e contexto socioeconómico 

O Agrupamento de Escolas de Gavião situa-se na vila de Gavião, no Norte Alentejano (NUTS III), 

pertencendo administrativamente ao distrito de Portalegre. O concelho ocupa uma superfície de 

293.547 Km², que se distribui por quatro freguesias: Belver (69.71 Km²); Comenda (89.85 Km²); Margem 

(56.79 Km²) e União das Freguesias de Gavião e Atalaia (114.64 Km²), mantendo uma tendência de perda 

de população, o que se reflete em todos os quadrantes da sociedade e que contribui para uma taxa de 

sustentabilidade inferior à média nacional, uma vez que o índice de envelhecimento é, em muito, 

superior ao verificado no resto do país. A percentagem da população em idade escolar é diminuta, 

situando-se em quase metade da do território português. 

Segundo os censos de 2011, em termos regionais, apenas em 6 municípios a percentagem da população 

com, pelo menos, o 3º ciclo é igual ou superior a 50%, surgindo o município de Gavião muito abaixo 

deste indicador, com apenas 28,5%. Ainda abaixo da média da região, este município destaca-se com a 

menor percentagem da população com, pelo menos, o ensino secundário completo (12,7%), e com 

apenas 4,0% de licenciados com mais de 23 anos, valor significativamente inferior ao da região Alentejo 

(10,9%). Em oposição a este cenário, surge a taxa de frequência da educação pré-escolar (98%) que, no 

concelho, é superior à média nacional. 

Numa área geográfica relativamente extensa e dispersa, em oposição ao reduzido número de pessoas 

que nela habitam, encontram-se implantadas várias instituições públicas e privadas que, de alguma 

forma, contribuem para a formação dos cidadãos, através de práticas educativas (formais e não 

formais), dando origem, no seu conjunto, ao que podemos designar por território de aprendizagem. Em 

meios que acusam os custos da interioridade, como é o caso do concelho de Gavião, o território 

educativo centra-se, quase exclusivamente, no Agrupamento de Escolas, cabendo-lhe, por excelência, o 

papel de aglutinador e dinamizador da Cultura e do Saber. Nesta perspetiva de integração no meio, 

compete à escola promover, junto dos diferentes atores da comunidade, ações de valorização do espaço 

educativo, das aprendizagens, mas também desenvolver e apostar numa oferta educativa e formativa 

diversificada e inclusiva, potenciadora de uma verdadeira integração escolar e social, sobretudo tendo 

em conta a elevada percentagem de alunos/as com apoio da ação social escolar. 

1.1.2. Infraestruturas e equipamentos 

As unidades orgânicas que constituem o agrupamento dispõem de infraestruturas e equipamentos 

adaptados às novas exigências do processo de ensino e aprendizagem. O edifício sede do agrupamento 

integra um conjunto de espaços diversificados. Para além de salas de aula e gabinetes de trabalho, 
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possui algumas instalações específicas, nomeadamente laboratórios, biblioteca escolar, salas de 

informática, sala do “futuro” e pavilhão gimnodesportivo, bem como refeitório, bufete, reprografia e 

serviços de administração escolar. 

Ressalta-se a crescente aposta na manutenção e atualização das infraestruturas tecnológicas, 

adequando-as às necessidades do agrupamento: 

✔ em todas as salas de aula existem quadros interativos e vídeo projetores, estando as mesmas 

equipadas com, pelo menos, um computador com acesso à Internet e câmara.  

✔ existe um conjunto de computadores e tablets que podem ser requisitados para trabalho em 

contexto de sala de aula.  

✔ Sala Aprender+, equipada com computadores e tablets, fruto de um projeto do Município 

enquadrado na promoção do sucesso escolar. 

✔ Sala do Futuro, que propicia um ambiente de aprendizagem criado a pensar no 

desenvolvimento das competências do século XXI.  

A totalidade dos espaços e equipamentos encontram-se em bom estado de conservação e devidamente 

certificados, de acordo com a legislação em vigor, obedecendo a um plano de segurança devidamente 

estruturado, do qual faz parte integrante o plano de prevenção e emergência. 

De acordo com o diagnóstico efetuado no âmbito da delineação do Projeto Educativo, é opinião 

consensual a necessidade de um alargamento das infraestruturas, a qual já está a ser alvo de intervenção 

por parte da autarquia. 

1.1.3. Enquadramento pedagógico 

O Agrupamento de Escolas é constituído por duas escolas: a Escola Básica e Secundária de Gavião (escola 

sede) e a Escola Básica da Comenda. Na escola sede o serviço educativo engloba os vários níveis de 

educação/ensino: educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário – cursos 

profissionais.  

Desde 2013/14, excetuando os anos de 2019/20, 2020/2021, que se assiste a um decréscimo do número 

de crianças e alunos/as no agrupamento, decorrente do envelhecimento da população. 

No ano letivo 2020/21, a população escolar do agrupamento de Escolas de Gavião apresenta a seguinte 

distribuição: 
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Figura 1- Distribuição de alunos/as do Agrupamento de Escolas de Gavião, AEG 

 

1.1.4. Correlação entre as necessidades da região e a Oferta de Ensino e Formação Profissional 
(EFP) 
Curso Profissional de Técnico/a Auxiliar de Saúde: Tendo em conta o contexto socioeconómico da 

região, concretamente o elevado índice de envelhecimento da população, e face ao atual contexto 

pandémico, fruto da propagação do Covid-19, um Curso Profissional de Técnico/a Auxiliar de Saúde 

afigura-se de extrema importância quer a nível local, nível regional e até mesmo nacional. Considerou-

se fundamental que os centros de saúde, consultórios médicos, clínicas, centros de terceira idade, IPSS, 

entre outras instituições locais/regionais/nacionais, possam contar com o apoio e colaboração de 

técnicos especializados capazes de integrar equipas que, mais do que nunca, necessitam de coesão, de 

profissionalismo e de profissionais que saibam cuidar do(s) outro(s) a diversos níveis. 

Curso Profissional de Técnico/a de Restaurante-Bar: A opção por este curso profissional deveu-se, além 

da orientação e avaliação profissional efetuada aos/às alunos/as, há necessidade de dar continuidade à 

formação inicial dos mesmos, iniciada num curso de educação e formação de restaurante/bar, e a um 

investimento, e consequente aprofundamento, dos conhecimentos e técnicas adquiridas ao longo do 

Curso de Educação e Formação – Empregado/a Restaurante/Bar. Pretende-se que os/as alunos/as se 

tornem, na área de Restauração, profissionais dinâmicos, modernos e eficientes, aptos e qualificados a 

exercer funções de planificação e coordenação de todas as tarefas inerentes a esta área. Acresce ainda 

referir que, no concelho de Gavião, são vários os investimentos nesta vertente, o que facilitará a sua 

integração no mercado de trabalho. 

    

EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR 

 
GRUPOS: 2 

TOTAL ALUNOS/AS:35 
 

1º CEB 
 
 

TURMAS: 5 

TOTAL ALUNOS/AS:71 
 

2º CEB 
 
 

TURMAS: 4 

TOTAL ALUNOS/AS:60 
 
 

3º CEB 
 

TURMAS: 7 
6 Ensino Básico Geral 

1  PCA (PIP) 
 

TOTAL ALUNOS/AS: 86 
 
 

  

TOTAL DE  
CRIANÇAS E 
ALUNOS/AS 

 

291 

 
 

ENSINO SECUNDÁRIO * CURSOS 
PROFISSIONAIS 

 
TÉC. AUXILIAR DE SAÚDE: 16 ALUNOS/AS 

TÉC. DE RESTAURANTE-BAR: 11 ALUNOS/AS 
TÉC. DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA: 

6 ALUNOS/AS 
 

TOTAL ALUNOS/AS: 33 
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Curso Profissional de Técnico/a de Informação e Animação Turística: Após o processo de avaliação 

vocacional implementado aos/às alunos/as, verificou-se a aptidão e interesse numa área que se 

encontra em pleno crescimento no concelho de Gavião – o Turismo. Assim, a escola pretende contribuir 

para um investimento em profissionais capazes de auxiliar o desenvolvimento e promoção da sua região 

a nível cultural, histórico, desportivo, ambiental e gastronómico. Acresce a este investimento municipal 

o atual empreendimento turístico Gavião Nature Village que assenta num conceito de glamping, que 

une o contacto com a natureza com o conforto e comodidades equiparados a um empreendimento 

turístico convencional. 

1.1.5. Taxa de Procura dos Cursos Profissionais 

Tabela 1 - Taxa de procura dos Cursos Profissionais 

 

1.1.6. Formação de docentes e não docentes 

O Plano de Formação do AEG baseia-se no diagnóstico das necessidades de formação do pessoal 

docente e não docente, sendo definidas prioridades em função destas, tendo em conta o objetivo 

estratégico do Projeto Educativo do Agrupamento “Investir na valorização profissional, ajustando-a, 

sempre que possível, às competências individuais que importa desenvolver de acordo com as 

necessidades identificadas e as prioridades pedagógicas da organização”. A sua implementação é 

realizada em articulação com o Centro de Formação Prof`Sor, a autarquia e demais parceiros externos, 

nomeadamente o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.  

No ano letivo transato e neste ano letivo, foi proporcionada aos/às docentes uma vasta oferta formativa 

que procurou dar resposta à necessidade de atualizar e aprofundar conhecimentos e competências 

transversais para o exercício da sua atividade profissional, incluindo a lecionação aos cursos 

profissionais, para a melhoria do seu desempenho e, simultaneamente, para dar uma resposta 

adequada e contextualizada, sobretudo atendendo aos tempos pandémicos que vivemos.  

Tendo em conta o perfil dos/as alunos/as que frequentam os cursos profissionais do ensino secundário 

do agrupamento, e tendo consciência da necessidade de metodologias ativas, dinâmicas suscitadoras 

de interesse e motivação envolvendo atividades de cariz mais prático e alicerçadas nas áreas de 

Ano letivo  
de conclusão do 3º ciclo 

Nº de alunos/as que 
concluíram o EB no 

AEG 

Alunos/as matriculados em Cursos Profissionais 

Nº % 

2018/2019 45 24 53,3% 

2019/2020 34 17 50% 
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formação em oferta, sobretudo no regime E@D, a formação docente afigurou-se como fundamental 

para a realização de aprendizagens de qualidade por parte dos jovens nesta oferta formativa. 

Assim, começou-se por efetuar sessões formativas internas, asseguradas pela professora de TIC, para 

que os/as docentes se pudessem familiarizar com as plataformas Zoom e Teams: a primeira utilizada 

para as sessões síncronas e a segunda como plataforma privilegiada de comunicação entre 

professores/as / formadores/as e alunos/as. Realizaram-se ainda outras formações, com um forte 

impacto no desenvolvimento profissional dos/as docentes / formadores/as, entre as quais se destacam 

pela sua pertinência ao nível da formação contínua dos/as docentes dos cursos profissionais:  

*Os dispositivos móveis na promoção do sucesso escolar e o Curso de formação para a docência digital 

em rede 2020, este promovido pela DGE e Universidade Aberta, tendo ambas as formações capacitado 

os/as docentes / formadores/as ao nível das competências digitais e dado conhecimento de diversas 

ferramentas e plataformas que permitiram dinamizar aulas de forma diferenciada e motivadora;  

*O projeto MAIA, que permitiu uma fundamentação e melhoria das práticas de avaliação, conduzindo à 

implementação de um novo sistema de avaliação no AEG e, concretamente, no Curso profissional de 

Técnico/a Auxiliar de Saúde;  

*O trabalho colaborativo como Promotor da Melhoria da Escola, que permitiu o desenvolvimento de 

competências dos/as docentes ao nível da colaboração/cooperação e incentivou a mudança em 

contexto letivo com metodologias diferenciadoras e promotoras da inclusão, algo fundamental nos dias 

de hoje em qualquer modalidade de ensino, de uma forma geral, e no ensino profissional, em particular; 

*Flexibilização e Articulação Curricular, no âmbito do Projeto Gavião na Grande Rota das Ciências – 

G2RC, em parceria com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que permitiu perspetivar 

diversos trabalhos de projeto direcionados para os cursos profissionais em funcionamento no AEG, logo 

que a situação pandémica o permita. 

No presente ano letivo, uma das apostas do AEG centra-se no Programa CriAtividade®: Problem Solvers 

em Ação que qualifica os/as docentes / formadores/as enquanto mentores que implementam um 

conjunto de estratégias e desafios junto dos Criativos (alunos/as/formandos/as), com o objetivo de 

mudar/adaptar formas de ser e estar em contexto letivo e profissional. Pretende-se, assim, potenciar 

uma relação pedagógica centrada na aprendizagem pela descoberta, onde a prioridade é “Learn How to 

Think, not What to Think”, levando os/as alunos/as a encontrar soluções inovadoras perante os desafios 

escolares e profissionais. 
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Aposta-se igualmente numa Estratégia de Desenvolvimento Europeu face a um mundo cada vez mais 

globalizado, procurando integrar na vida diária da Escola e dos seus agentes educativos uma cultura 

europeísta mais efetiva e integradora dos valores europeus, com uma candidatura aprovada para um 

Plano Erasmus, englobando o staff e os/as discentes/formandos/as e a iniciar no próximo ano letivo. 

Relativamente ao pessoal não docente foram realizadas diversas formações, das quais se salientam as 

Normas de implementação e monitorização do HCCP e a Revisão do código dos contratos públicos – 

Normas práticas, sendo que esta última se afigura como fundamental para o exercício da gestão 

financeira dos cursos profissionais. 

1.1.7. Modelos de Avaliação de qualidade de Ensino e Formação Profissional (EFP) 

O agrupamento tem vindo a promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade do 

EFP, baseada em práticas de autoavaliação sistematizadas e sustentadas e em prática há vários anos no 

agrupamento. 

A autoavaliação do agrupamento tem por missão construir uma visão abrangente da instituição escolar 

a partir do ponto de vista de todos os intervenientes no processo educativo e evidências, constituindo-

se esta análise como um elemento facilitador das decisões, fundamentando-as. Saliente-se que, na 

última inquirição, o agrupamento, num processo inovador, inquiriu também os parceiros educativos. 

Medir os níveis de concretização dos objetivos a que os atores educativos, coletivamente, se propõem, 

de modo a garantir o alcance da missão do Projeto Educativo: a realização de um projeto de prestação 

de educação/ensino com qualidade, com especial enfoque na majoração dos resultados escolares, mas 

também na educação para os valores num processo de construção de cidadania ativa e responsável. 

O processo de autoavaliação da organização escolar assenta em diagnósticos ancorados em inquirições 

CAF e Framework de desenvolvimento pedagógico. De acordo com o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Adjust) 

o processo de autoavaliação permite, a partir dos pontos fracos e das oportunidades de melhoria 

detetadas nas inquirições, estabelecer planos de ação de melhoria, possibilitando o desenvolvimento 

qualitativo da organização e dos seus profissionais. 

1.1.8. Participação de alunos/as em projetos nacionais e/ou internacionais 

Os/As alunos/as dos cursos profissionais participaram e participam em diversos projetos nacionais e 

internacionais, entre os quais se evidenciam: 

Desporto Escolar: assume especial relevância aos níveis da promoção da saúde, da inclusão e integração 

social, da promoção do desporto e do combate ao insucesso e abandono escolar, destacando-se nos 

seus objetivos os que concorrem para uma melhor preparação e condição física dos/as alunos/as, 

ocupando-os de forma saudável enquanto, simultaneamente, promove a responsabilidade e o espírito 
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de equipa. Os/As formandos/as participam neste projeto também como coorganizadores e 

dinamizadores de atividades direcionadas para os restantes ciclos de ensino, nomeadamente torneios 

das diferentes modalidades desportivas. 

Programa Eco-Escolas: assenta na promoção e desenvolvimento da cidadania ativa, motivando os/as 

alunos/as para a adoção de medidas ambientalmente sustentáveis/responsáveis. No final de cada ano 

letivo, o agrupamento apresenta uma candidatura ao Galardão Bandeira Verde, cuja atribuição 

reconhece o mérito de todo o trabalho desenvolvido. Em 2018 foi reconhecida com o Diploma de 

Qualidade, destacando o trabalho de Excelência desenvolvido pela Escola. A Escola Básica e Secundária 

de Gavião é a escola mais galardoada no distrito de Portalegre. Todos os desafios lançados pelo 

Programa e direcionados para o ensino secundário têm permitido aos/às formandos/as desenvolver 

ações concretas nas áreas de formação. Podemos apontar, a título de exemplo, o projeto Eco-Trilhos 

Eco-Escolas que permite o conhecimento do território dentro e próximo da escola com a criação de 

trilhos que, através da vivência de experiências e atividades, deem a conhecer as características 

ambientais e de sustentabilidade desses mesmos percursos, como por exemplo, o património natural e 

ou cultural - TIAT / RB diretamente relacionado com a área de formação / conselho Eco-escolas 

(delegados ambientais). 

CriAtividade®: Problem Solvers em Ação é o programa educativo que, de forma estruturada, ensina a 

resolver problemas saindo das abordagens convencionais. Partindo da metodologia validada 

cientificamente Creative Problem Solving na qual assenta o trabalho desenvolvido nos departamentos 

de inovação e desenvolvimento das grandes empresas, o programa desenvolve um conjunto de 

competências que são fundamentais para o sucesso no século XXI: criatividade, pensamento crítico, 

colaboração e comunicação. A aplicação prática deste programa permite aos/às alunos/as aplicar as 

etapas do Design Thinking:Feel, Imagine, Create and Share como por exemplo no projeto Eco-Trilhos 

Eco-Escolas . 

Plano Nacional das Artes (PNA): promove a transformação social, mobilizando o poder educativo das 

artes e do património na vida dos cidadãos: para todos e com cada um.  O Projeto Cultural de Escola 

promove a relação com o território exterior, nomeadamente com instituições e associações culturais e 

sociais, autarquia, sítios de património natural e edificado, artesãos e outros agentes da comunidade, 

intitulado “O voo do Gavião”. Neste projeto pretende-se o envolvimento dos/as formandos/as do Curso 

Técnico/a de Informação e Animação Turística com a realização de visitas guiadas, ao património natural 

e edificado do concelho, para as outras turmas do agrupamento. No presente ano letivo já elaboraram 

um vídeo de divulgação do concelho. Relativamente aos/às formandos/as do Curso Técnico/a de 

Restaurante/Bar pretende-se que venham a assegurar a logística de entradas e aperitivos na realização 

https://ecoescolas.abae.pt/design-thinking/
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de alguns eventos ligados às artes. Os/ÀS formandos/as do curso Técnico/a Auxiliar de Saúde, 

envolveram-se em atividades, no âmbito deste projeto em contexto curricular. 

Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES): São finalidades deste Programa promover a 

literacia em saúde; promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis; 

comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; criar condições ambientais para uma Escola 

Promotora de Saúde; universalizar o acesso à educação para a saúde em meio escolar; qualificar a oferta 

da educação para a saúde em meio escolar e consolidar o apoio aos projetos em meio escolar. Assim, o 

Curso de Técnico/a Auxiliar de Saúde tem desenvolvido diversas campanhas em suporte digital, tendo 

em conta a situação pandémica, direcionadas à comunidade escolar com o objetivo de alcançar os 

pressupostos antes enunciados. A título de exemplo, podemos apontar a campanha “Afetos em tempos 

de pandemia” vocacionada para a saúde mental. 

O Agrupamento tem aprovado um Plano Erasmus (2021/2027), sendo nossa intenção a participação dos 

formandos, em especial os do Curso Técnico/a de Informação e Animação Turística, nomeadamente em 

estágio profissional (duração de 1 mês), assim como em visitas guiadas ao concelho aos/às alunos/as 

que possamos receber. O serviço de refeições tencionamos que seja servido pelos/as alunos/as do Curso 

Técnico/a de Restaurante/Bar. 

O/a formando/a dos cursos em funcionamento tem a vivencia de participação em projetos eTwinning 

e, no presente ano letivo, estão envolvidos em outros que estão em fase inicial. 

1.2 – Visão, Missão e Valores 

Visão: Pretendemos afirmar-nos como Escola de referência por elevados padrões de qualidade 

formativa, pela reputação dos nossos profissionais e pelo impacto positivo no desenvolvimento 

comunitário (Projeto Educativo, 2019/2022). 

Missão: A prestação de um serviço educativo de excelência assente na formação integral das crianças e 

alunos/as, capacitando-os para a inserção na vida ativa e para o pleno exercício da cidadania. A 

criação/reforço de sinergias no campo da parceria interinstitucional. O desenvolvimento cultural, social 

e económico da comunidade em que se insere (Projeto Educativo, 2019/2022). 

Valores: Inclusão, ética, responsabilidade, equidade, excelência, solidariedade, respeito, liberdade, 

humanismo, transparência, inovação (Projeto Educativo, 2019/2022).  
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1.3 – Objetivos Estratégicos 

A fim de garantir a melhoria contínua da qualidade do EFP, o Agrupamento apresenta, no seu Projeto 

Educativo, 4 eixo estratégicos, cada um deles com dimensões e objetivos claramente identificados: 

Tabela 2- Objetivos Estratégicos do PE 

I. AUTOAVALIAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

* Avaliar/monitorizar os padrões de qualidade da organização escolar, no sentido 
da sua sustentabilidade/ melhoria. 

* Manter o processo de autoavaliação, numa perspetiva de sustentabilidade, 
ancorando nele os processos de ação de melhoria que se perspetivarem. 

* Implementar um Plano de Ação Digital para potenciar as competências e 
habilidades digitais de docentes e discentes. 

* Envolver as estruturas pedagógicas na delineação, aplicação, monitorização e 
avaliação de Planos de Ação de Melhoria (PAM). 

* Reforçar a articulação do processo de autoavaliação do AEG com os restantes 
processos de avaliação. 

CONSISTÊNCIA 
E IMPACTO 

* Proceder à avaliação partilhada e reflexiva conjunta dos constrangimentos, 
prioridades e medidas implementadas nos vários documentos estratégicos do 
agrupamento.  

* Consolidar a análise do OIRE, enquanto instrumento facilitador de uma cultura 
reflexiva entre a comunidade docente, promovendo uma melhoria das práticas 
educativas e implementação das plataformas SAPIE e E360. 

II. LIDERANÇA E GESTÃO 

LIDERANÇA 

* Reforçar mecanismos de aproximação da Escola à comunidade. 
* Fomentar a participação ativa do agrupamento em projetos de intercâmbio, 

atividades de cariz cultural, desportivo e lúdico, que propiciem a salutar ocupação 
dos tempos livres, o reforço de uma identidade, o alargamento dos horizontes 
civilizacionais dos/as alunos/as e promovam a qualidade das aprendizagens. 

* Promover o empowerment das estruturas de liderança intermédia. 
* Consolidar/Alargar a rede de parcerias e protocolos estabelecidos. 
* Avaliar a eficácia dos projetos e parcerias na promoção da qualidade das 

aprendizagens. 

GESTÃO 

* Manter/otimizar os processos de divulgação e comunicação interna e externa no 
respeito pelos princípios éticos e deontológicos. 

* Investir na valorização profissional, ajustando-a, sempre que possível, às 
competências individuais que importa desenvolver de acordo com as 
necessidades identificadas e as prioridades pedagógicas da organização. 

III. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 

BEM-ESTAR DOS/AS 
ALUNOS/AS 

* Estimular a cidadania responsável. 
* Promover o bem-estar emocional das crianças e jovens 
* Manter o apoio social aos/às alunos/as que dele careçam. 

OFERTA  
EDUCATIVA E GESTÃO 

* Diversificar a oferta formativa curricular, tendo em consideração o perfil do 
público-alvo. 
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* Manter/potenciar formas cooperativas de trabalho e práticas de articulação 
curricular (vertical e horizontal) promotoras de desenvolvimento pedagógico e 
organizacional. 

* Gerar práticas de articulação curricular que visem a desfragmentação disciplinar 
do currículo, contribuindo para a globalização do conhecimento e contexto. 

* Fomentar a qualidade e inovação nas atividades pedagógicas e curriculares. 

ENSINO 
APRENDIZAGEM 

AVALIAÇÃO 

* Manter os dispositivos de prevenção de abandono/ desistência. 
* Promover a consciencialização dos pais/ Encarregados de Educação, EE, para o 

seu indispensável e urgente comprometimento na ação educativa, conjugando 
esforços com a instituição escolar de forma permanente. 

* Promover práticas pedagógicas em articulação com as potencialidades e 
recursos do meio envolvente. 

* Acompanhar o percurso escolar dos/as alunos/as, de forma contínua e 
sistemática, ao longo dos ciclos, numa lógica formativa e de intervenção 
precoce. 

* Reforçar/sistematizar práticas de avaliação formativa de regulação interativa. 
* Implementar um sistema classificatório uniforme. 
* Diversificar os instrumentos de recolha de informação (triangulação). 
* Proporcionar a todos os/as alunos/as atividades de complemento curricular e de 

apoio às necessidades individuais diagnosticadas; 
* Rentabilizar, em prol de uma educação de qualidade, os espaços/recursos 

existentes. 
* Fomentar estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem orientadas para o 

sucesso (implementação de estratégias diversificadas). 

PLANIFICAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS 

PRÁTICAS EDUCATIVA E 
LETIVA 

* Aperfeiçoar os mecanismos de autorregulação e de regulação que potenciem o 
desenvolvimento profissional. 

* Intensificar formas de colaboração sistemática ao nível das equipas educativas e 
inter e intra departamental, da planificação e desenvolvimento da atividade 
letiva. 

IV. RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

* Promover a qualidade do sucesso, através do aprofundamento de saberes 
científicos, literários, linguísticos, experimentais, tecnológicos e artísticos. 

* Consolidar práticas que promovam a equidade, inclusão e excelência. 
* Minorar a disparidade entre as médias internas do Agrupamento e as alcançadas 

nas provas de avaliação externa. 
* Incentivar a participação dos discentes na vida da escola. 

SOCIAIS 

* Sensibilizar para o cumprimento das regras e disciplina constantes no 
Regulamento Interno e Estatuto do Aluno. 

* Acompanhar o percurso dos/as alunos/as pós ensino básico. 

RECONHECIMENTO DA  
COMUNIDADE 

* Valorizar os resultados meritórios através dos Quadros de Honra e de Valores e 
Prémios de Mérito. 

* Aferir o grau de satisfação da comunidade relativamente à organização escolar. 
* Sustentar a participação da escola na comunidade envolvente. 
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1.4 – Estrutura Orgânica da Instituição 

 

 

Figura 2- Organograma do AEG 

1.5 – Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria da oferta de Cursos 
Profissionais  
O AEG insere-se num contexto marcado pela interioridade, com escassas ofertas culturais e 

empresariais, pelo que estabelece a sua ação baseada numa relação institucional com 

organismos/entidades e empresas locais, regionais e nacionais, quer de natureza permanente, quer 

pontual, traduzida na elaboração de protocolos de colaboração e na concretização de projetos 

dinamizadores da comunidade local, canalizando, simultaneamente, sinergias e recursos em prol dos/as 

alunos/as. 

A cultura de proximidade e envolvimento permanente, reconhece o meio e a ação dos parceiros da 

comunidade como uma mais-valia na integração dos/as alunos/as e dos seus saberes. Reforça-se esta 

interação procurando mobilizar os pais/EE para a participação ativa e interventiva na vida escolar dos 

seus educandos. 
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Tabela 3 - Stakeholders Internos e externos - Responsabilidades 

STAKEHOLDERS INTERNOS RESPONSABILIDADES 

Direção da Escola 

* Dirigir o Sistema de Avaliação da Qualidade. 

*Cooperar com as partes externas interessadas (seleção de entidades a contactar, 

celebração de protocolos de colaboração, agendamento e dinamização de 

reuniões). 

*Definir a oferta formativa e formalizar a ligação ao Ministério da Educação e à 

ANQEP. 

*Participar na definição dos objetivos estratégicos e metas a atingir. 

Conselho Geral 

*Apreciar os resultados do processo de autoavaliação, incluindo o processo EQAVET. 

*Promover o relacionamento com a comunidade educativa, incluindo os 

stakeholders externos fundamentais à EFP. 

*Aprovar o Projeto Educativo da Escola e acompanhar e avaliar a sua execução. 

*Aprovar os planos anuais e plurianuais de atividades. 

*Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. 

*Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano 

anual de atividades. 

*Aprovar o relatório de contas de gerência. 

Conselho Pedagógico 

*Coordenar, supervisionar e orientar atividades para toda a comunidade educativa 
de forma a promover a formação dos/as alunos/as, a formação contínua do pessoal 
docente e não docente. 
*Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação 
em articulação com instituições vocacionadas para a formação e investigação. 
*Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural. 

Conselho Administrativo 

*Gerir financeiramente o agrupamento, tomando decisões em relação às despesas, 

ao respetivo pagamento, à fiscalização, à cobrança de receitas e à verificação da 

legalidade financeira. 

*Acompanhar a gestão financeira dos cursos profissionais, de acordo com os 

princípios legais do estado português e as normas do POCH em vigor. 

Coordenadora dos cursos 

profissionais 

* Definir as tarefas e responsabilidades dos vários intervenientes no processo de 

implementação do Sistema de Qualidade EQAVET. 

 

Equipa de autoavaliação 

*  

Equipa EQAVET 

*Definir as etapas do processo de implementação do Sistema de Qualidade EQAVET. 

* Estabelecer as metas e objetivos a atingir. 

*Monitorizar a execução das diversas etapas, nomeadamente, recolha de 

informação, tratamento da informação, elaboração de relatórios e divulgação de 

resultados.  

*Avaliar os resultados obtidos. 

*Definir estratégias para melhorar e/ou propor novas metas a atingir. 
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Coordenadores de 

Departamento 

*Com vista à melhoria da qualidade das práticas educativas e do EFP, é sua 

responsabilidade: 

- assegurar a articulação e gestão curricular; 

- promover a troca de experiências e cooperação entre todos os/as docentes do 

departamento; 

- assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, 

promovendo a adequação das suas competências e conteúdos à situação concreta 

do agrupamento. 

- fomentar a participação em processos de supervisão pedagógica entre pares, 

promotores de reflexão e desenvolvimento profissional; 

- promover a realização e a participação de atividades de investigação, reflexão e de 

estudo. 

 

Docentes/Conselhos de 

Turma 

* Propor os objetivos e metas para a turma. 

* Avaliar os resultados da turma. 

* Definir e implementar estratégias com vista ao sucesso educativo. 

*Colaborar na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa. 

*Frequentar formação para desenvolvimento de competências necessárias à oferta 

formativa. 

*Colaborar no combate aos principais problemas detetados na análise dos 

indicadores. 

 

Diretor/a de turma 

*Colaborar no estabelecimento de uma visão estratégica comum que envolva 

alunos/as e encarregados/as de educação; 

*Consultar alunos/as e encarregados/as de educação através de reuniões ou da 

aplicação de questionários;  

*Colaborar no combate aos principais problemas detetados na análise dos 

indicadores, nomeadamente à desistência e abandono escolar. 

Diretor/a de curso 

*Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes componentes de formação, 

disciplinas e UFCD. 

*Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da componente de 

formação tecnológica. 

*Zelar pela articulação das atividades do curso com o Projeto Educativo de Escola. 

*Contactar com entidades formadoras e empregadoras exteriores à escola com 

vista ao estabelecimento de parcerias. 

*Coordenar a aquisição e gestão de recursos e equipamentos para o bom 

funcionamento do curso. 

* Colaborar no combate aos principais problemas detetados na análise dos 

indicadores, nomeadamente à desistência e abandono escolar. 

* Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

Formandos/as / 

Alunos/as 

*Colaborar na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa. 

*Colaborar na   avaliação   da oferta formativa, na avaliação das   saídas   

profissionais   e   do prosseguimento de estudos, por exemplo respondendo a 

diversos inquéritos. 

*Colaborar na organização de eventos e na divulgação da oferta formativa. 

*Participar no processo de (auto)avaliação (autorregulação, feedback das 

aprendizagens). 
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Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO) 

*Colaborar na orientação/avaliação vocacional dos/as alunos/as no final do 3º ciclo. 

*Colaborar na identificação de ofertas formativas adequadas às necessidades 

dos/as alunos/as. 

*Acompanhar os/as alunos/as / formandos/as no percurso formativo. 

STAKEHOLDERS 

EXTERNOS 

RESPONSABILIDADES 

Encarregados/as de 

educação/Associação de 

pais e EE 

*Colaborar na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa. 

*Participar no processo de auscultação da oferta dos cursos profissionais. 

*Colaborar no apoio ao percurso formativo dos/as alunos/as, participando nas 

reuniões para que sejam convocados e em eventos relacionados com a formação 

dos alunos/as. 

*Responder aos diversos inquéritos aplicados. 

Autarquia: Câmara 

Municipal de Gavião 

Comunidade 

Intermunicipal do Alto 

Alentejo 

*Colaborar no estabelecimento de uma visão estratégica comum, nomeadamente 

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

stakeholders externos. 

*Colaborar na identificação das necessidades locais/regionais de formação, 

atendendo ao tecido económico-social e a rede escolar do respetivo território. 

*Estabelecer protocolos no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, FCT, 

dos/as alunos/as.   

*Apoiar a   melhoria   das   infraestruturas   e equipamentos. 

*Realizar eventos para a comunidade e para complementar a formação dos/as 

alunos/as. 

Organizações 

*Colaborar com o agrupamento, acompanhando os/as alunos/as / formandos/as, 

de forma a prevenir/diminuir taxas de absentismo e desistência. 

*Proporcionar formação com vista ao desenvolvimento profissional de docentes e 

não docentes, de acordo com as necessidades sentidas/manifestadas, com vista à 

melhoria do EFP. 

*Realizar eventos para a comunidade e para complementar a formação dos/as 

alunos/as. 

*Promover a partilha de aprendizagens, de saberes e de experiências. 

*Participar na estratégia, planeamento e gestão dos cursos profissionais.  

Entidades de Acolhimento 

da Formação em Contexto 

de Trabalho 

*Colaborar na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa. 

*Estabelecer protocolos no âmbito da FCT dos/as alunos/as. 

*Participar na avaliação dos/as alunos/as, de acordo com o definido no regimento 

da FCT. 

*Participar na avaliação da qualidade da EFP. 

*Contribuir para a preparação dos/as alunos/as para o ingresso no mercado de 

trabalho. 

Entidades empregadoras 
*Colaborar na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa. 

*Realizar ações formativas para docentes e alunos/as. 

*Participar na avaliação da qualidade da formação. 
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POCH (Programa 

Operacional do Capital 

Humano) 

*Contribuir para a promoção do sucesso e a redução do abandono escolar, com uma 

dotação financeira disponível de acordo com a prioridade de investimento. 

 

1.6 – Oferta Formativa 

No ano letivo em vigor, 2020/2021, estão em funcionamento, no AEG, 3 (três) Cursos Profissionais de 

nível IV:  

- uma turma mista, que integra o Curso Profissional Técnico/a de Restaurante/Bar e Curso 

Profissional Técnico/a de Informação e Animação Turística (11ºA), que iniciou com 24 alunos/as, 

mas que atualmente, tem 16 alunos/as: quatro anulações de matrícula e quatro transferências. 

- uma turma de Técnico/a Auxiliar de Saúde (10ºA), inicialmente com 17 alunos/as, tendo uma 

aluna pedido transferência antes do início do ano letivo (devido a mudança de residência), e 

outra aluna (com 18 anos) anulado a matrícula em março, também devido a mudança de 

residência. 

Após um processo de orientação e avaliação profissional, tendo em consideração a existência de 

alunos/as com baixas expectativas escolares e com vontade de continuar os seus estudos no concelho 

de residência, optou-se por áreas que fossem do seu interesse, motivando-os para uma progressão 

escolar, favorecendo a qualidade e a aprendizagem de futuros profissionais no domínio da Hotelaria e 

Restauração, do Turismo e da Saúde.  

Assim, a principal missão do AEG, neste domínio, é proporcionar formação adequada na área, com base 

numa visão inter/multi e transdisciplinar, diversificada, inovadora e integradora, quer relativamente às 

aprendizagens quer em relação aos problemas e desafios colocados, permitindo, sempre que possível, 

um acesso ao nível de ensino superior. 

A escolha destes cursos assume também uma dimensão social, procurando assegurar o cumprimento 

da escolaridade obrigatória e a certificação dos jovens, quer para prosseguimento de estudo, quer para 

a inserção no mercado de trabalho. 

O agrupamento de escolas de Gavião procura responder a um dos desafios da estratégia global da União 

Europeia, no âmbito das políticas da educação e de formação, o do crescimento económico e da 

diminuição do desemprego, principalmente entre as camadas mais jovens.  

Assim, o agrupamento aposta na formação e qualificação dos jovens do concelho, seguindo as linhas 

orientadoras definidas pela tutela, proporcionando-lhes uma oferta formativa especializada e de 
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qualidade, capaz de competir com as demais escolas da região, em áreas consideradas primordiais para 

o desenvolvimento social e económico da região. 

Os cursos profissionais proporcionam aos jovens do concelho, a continuação no sistema de ensino, 

permitindo-lhes a conclusão do ensino secundário na via de ensino profissional, no seu local de 

residência. Um ensino de qualidade onde se conjugam as aprendizagens essenciais, ao saber prático e 

tecnológico, contribuindo para a consecução do PASEO. 

Contribui-se ainda para a motivação e para a realização pessoal de muitos dos jovens, cumulativamente 

motivam-se outros/as alunos/as da instituição a aderirem a este tipo de oferta. Uma oferta formativa 

que qualifica os jovens nas aprendizagens das várias disciplinas, mas também uma especialização numa 

dada área de saber técnico e profissional, sendo a sua realização e desenvolvimento um contributo 

importante para a afirmação, sustentabilidade e inclusão social do território do Alto Alentejo. 

Tabela 4- Cursos em funcionamento no AEG 

Tipologia do 

Curso 
Designação 

N.º total de turmas ou 

grupo de Formação 

N.º de alunos/as em 

cada Ano Letivo 

Formação de 
dupla 

certificação 
* 

Nível 4  
QNQ 
QEQ 

 

Técnico/a de Restaurante/Bar 1 

Ano letivo 2019/20                
14 alunos/as 

Ano letivo 2020/21                
11 alunos/as 

Técnico/a de Informação e 
Animação Turística 

1 

Ano letivo 2019/20 -   8 
alunos/as 

Ano letivo 2020/21 -   7 
alunos/as 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 
1 

Ano letivo 2020/21     - 
16 alunos/as 

1.7 – Diagnóstico da situação face aos referentes do processo de alinhamento 

Pretendendo efetuar uma síntese do estudo do ambiente interno e externo e identificar os elementos-

chave para a gestão e organização do agrupamento, possibilitando o estabelecimento de prioridades de 

atuação, foram realizados inquéritos aos/às docentes / formadores/as e alunos/as dos cursos 

profissionais. 

Com base análise efetuada, delineou-se a seguinte matriz SWOT: 

Tabela 5- Matriz SWOT 

Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

*Escola cuidadora e protetora. Domínio formativo/educativo/pedagógico 
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*Boa reputação e reconhecido prestígio regional da organização 
escolar. 
*Abertura da escola à comunidade. 
*Reconhecido compromisso com a qualidade educativa (projetos 
inovadores e dinâmicos, oportunidades dadas aos/às alunos/as, 
dinâmica do AEG…). 
*Desafios do séc. XXI estão projetados nas dinâmicas do AEG 
(autoavaliação, supervisão, ser europeus e cidadãos do Mundo). 
*Turmas reduzidas. 
*Bom ambiente de trabalho na comunidade educativa.  
*Promoção do trabalho em grupo, colaborativo e cooperativo 
(existência, no horário dos/as docentes, de tempos comuns, para 
que os elementos de cada equipa possam reunir). 
*Utilização frequente das TIC como ferramenta de apoio às 
aprendizagens. 
*Capacidade de integração das ofertas formativas, face às 
necessidades locais e regionais. 
*Incentivo à formação/capacitação tecnológica de docentes e 
alunos/as. 
*Infraestruturas e equipamentos tecnológicos inovadores. 

*Resistência, por parte dos/as alunos/as, face ao 
desenvolvimento de competências (PASEO)para dar 
resposta aos desafios do séc. XXI, nomeadamente no 
desenvolvimento da autonomia, do espírito crítico e 
reflexivo. 
*Resistência de alguns alunos/as ao trabalho/estudo 
regular, o que condiciona a qualidade dos resultados 
escolares. 
*Baixas expectativas dos/as alunos/as em relação ao 
futuro. 
 
Organização escolar 
*Acesso a uma base de dados de empresas que oferecem 
estágios, aprendizagem e outras oportunidades. 
*Divulgação dos cursos profissionais. 

Oportunidades Ameaças 

*Reconhecimento de entidades/organizações externas face ao 
trabalho desenvolvido pelo AEG. 
*Alargada rede de parcerias/protocolos com instituições e 
empresas concelhias e regionais. 
*Abertura/disponibilidade por parte de entidades locais e 
regionais para participação nos processos de EFP. 
*Proximidade da comunidade. 
*Património natural e cultural facilitador da dinamização 
pedagógica e da implementação de projetos. 
*Investimento na melhoria dos espaços exteriores e interiores. 

*Contexto sociocultural (baixa natalidade, envelhecimento 
da população, baixas expectativas face à escola, falta de 
interesse/responsabilidade/colaboração de algumas 
famílias). 
*Deficitária capacitação parental (no acompanhamento do 
percurso educativo dos seus educandos). 
*Fraco reconhecimento da importância da 
educação/aprendizagem, por parte das famílias. 

 

1.8 – Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os objetivos 

estratégicos da instituição 

A análise SWOT foi construída de forma participada por todos os atores educativos internos 

potenciando, assim, a diversidade de opiniões e uma visão alargada sobre o agrupamento. 

Deste modo apuraram-se pontos fortes subjacentes ao trabalho desenvolvido pelo AEG, reconhecidos 

pela comunidade escolar e educativa, dos quais ressalvamos: 

*Boa reputação e reconhecido prestígio regional da organização escolar. 

*Reconhecido compromisso com a qualidade educativa. 

*Capacidade de integração das ofertas formativas, face às necessidades locais e regionais. 

Estes são aspetos que se consideram cruciais para colmatar os pontos fracos, consensualmente 

apontados, como: 

*Baixa expectativas dos/as alunos/as em relação ao futuro; 
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*Resistência de alguns alunos/as ao trabalho/estudo regular, o que condiciona os resultados 

escolares; 

*Divulgação dos cursos profissionais. 

Partindo ainda das ameaças referenciadas tais como o contexto socioeconómico, a deficitária 

capacitação parental ou ainda o fraco reconhecimento da importância da aprendizagem, propomos 

ofertas educativas, nomeadamente cursos profissionais, contextualizadas, capazes de fazer face às 

necessidades identificadas e de ir ao encontro dos interesses manifestados pelos potenciais formandos.  

Assume ainda o AEG um claro compromisso em potenciar o sucesso escolar, permitindo a alunos/as que 

não encontram motivação no ensino regular, encontrar propostas com as quais se identificam, 

propondo-se também a fazer uma divulgação desses cursos mais sistematizada e alargada no sentido 

de trazer ao agrupamento jovens de outras localidades e/ou concelhos. 

Anualmente a análise SWOT será revista e em função das suas conclusões os objetivos serão ajustados 

para a obtenção de mais e melhores concretizações. 

2. Processo de alinhamento com o sistema de garantia de qualidade 

EQAVET  

2.1. O Sistema de Qualidade EQAVET 

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais 

(Quadro EQAVET), instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho 

de 2009, tem como derradeiro objetivo a melhoria da Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço 

europeu, disponibilizando ferramentas comuns para a gestão da qualidade assentes numa forte 

articulação entre os diferentes stakeholders no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria 

contínua da eficiência da oferta. 

Através da publicação do Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, é da competência da ANQEP,I.P. 

promover, acompanhar e apoiar a implementação dos sistemas de garantia da qualidade dos processos 

formativos e dos resultados obtidos pelos/as alunos/as das escolas profissionais, e certificá-los como 

sistemas EQAVET. No entanto, dada a importância estratégica da garantia da qualidade na EFP, a ANQEP, 

I.P. definiu um modelo de alinhamento dos sistemas de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET 

que permite abranger, não apenas as escolas profissionais, como também as restantes tipologias de 

operadores de EFP com oferta de formação inicial para jovens de nível de 4 do Quadro Nacional de 

Qualificações. 

Neste contexto, e fazendo uso deste instrumento, pretende-se promover o aperfeiçoamento contínuo 

da oferta formativa do agrupamento de Escolas de Gavião, tendo presente uma cultura de melhoria da 
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qualidade alicerçadas numa participação e responsabilização partilhada por todos os intervenientes no 

processo de EFP, com o objetivo de: 

- Operacionalizar/concretizar o estatuído no Quadro EQAVET, concebido para melhorar a EFP, no espaço 

europeu; 

- Contribuir para uma maior atratividade e notoriedade da EFP oferecida pelo AEG, junto dos jovens e 

encarregados/as de educação, bem como para uma notoriedade e credibilização da EFP junto da 

população em geral; 

- Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade da EFP do AEG em articulação 

com os objetivos estratégicos definidos no PE; 

- Adotar procedimentos e práticas, atendendo às quatro fases do ciclo de qualidade, aos critérios de 

qualidade EQAVET e aos respetivos descritores indicativos; 

- Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade da EFP do AEG, assente em 

práticas de autoavaliação: recolha de dados, análise sistemática e sistémica dos resultados, reflexão 

sobre os mesmos e ajustamento/reformulação de procedimentos; 

- Alcançar o selo EQAVET, que comprova que o sistema de garantia da qualidade do AEG (operador de 

EFP) se encontra alinhado com o Quadro Europeu. 

 

2.1.1 - Ciclo de Qualidade 

O ciclo de qualidade assenta em quatro fases - 

planeamento, implementação, avaliação e revisão, 

correspondendo ao ciclo PDCA (Plan, Do, Check, 

Adjust), uma ferramenta de gestão já utilizada pelo 

AEG e que tem como foco principal a melhoria 

contínua, tornando os processos da gestão mais 

ágeis, claros e objetivos.                                                                                     Figura 3- Ciclo de Qualidade 

A metodologia a ser utilizada pelo AEG para implementar o sistema de Qualidade alinhado com o 

EQAVET será a que se segue:  

Tabela 6 - Metodologia EQAVET 

Etapa A - Planeamento do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 

A1 Constituição da equipa EQAVET. 

A2 Identificação dos stakeholders, relevantes para a garantia da qualidade no processo de EFP. 
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A3 

Envolvimento e mobilização dos stakeholders internos e externos para um entendimento partilhado sobre 

o Quadro EQAVET: divulgação da informação sobre alinhamento com o EQAVET através dos canais 

existentes.  

A4 
Aplicação de questionários a diferentes stakeholders, visando a construção de uma matriz SWOT: pontos 

fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. 

A5 
Garantia da participação dos stakeholders (internos e externos) na definição dos objetivos estratégicos do 

AEG. 

A6 

Identificação do(s) problema(s), a partir da matriz SWOT: diagnóstico da situação atual face à garantia da 

qualidade, pelo confronto com os referentes do processo de alinhamento com base no 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. 

A7 

Elaboração 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 – Implementação do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 

B1 
Execução do plano de ação, assente na estrutura, processos e recursos definidos na etapa de 

planeamento. 

B2 Identificação e otimização contínua das ferramentas existentes para recolha de indicadores.  

Etapa C – Avaliação do processo de alinhamento com o EQAVET 

C1 

Monitorização intercalar, em periodicidade a definir, dos objetivos e metas estabelecidos, a fim de 

identificar atempadamente as melhorias a introduzir na gestão da EFP. Esta será realizada com base numa 

bateria de indicadores relevantes e bem definidos, para verificar se o que foi planeado foi implementado 

de modo a alcançar os resultados esperados. É nesta fase que poderão ser encontrados erros ou falhas 

no processo. 

C2 
Participação dos stakeholders internos e externos na análise contextualizada dos resultados apurados e 

na consensualização das melhorias a introduzir na gestão da EFP. 

C3 
Utilização sistemática de mecanismos de alerta precoce para antecipação de desvios face aos objetivos 

traçados. 

C4 Elaboração do Relatório do Operador. 

C5 Divulgação da evolução e dos resultados da implementação do plano. 

Etapa D – Revisão do processo de alinhamento com o EQAVET 

D1 

A partir da análise contextualizada dos resultados da avaliação da EFP e do feedback obtido sobre a 

satisfação dos stakeholders (internos e externos), o AEG revê as suas práticas de gestão da EFP, 

identificando as melhorias necessárias e procedendo aos reajustamentos nos processos. 
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D2 
Divulgação, nos canais de comunicação institucionais existentes, dos resultados da avaliação e da revisão. 

2.1.2 - Critérios de conformidade 

Os critérios de avaliação EQAVET são seis: quatro relacionados com as fases do ciclo de qualidade 

(planeamento, implementação, avaliação e revisão) e dois de natureza transversal (diálogo institucional 

para a melhoria contínua da oferta de EFP e aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade da 

oferta de EFP). 

A cada critério estão associados focos de observação, que têm como função delimitar o objeto da 

avaliação, permitindo que os resultados de avaliação sejam expressos de forma objetiva, a fim de se 

verificar o grau de alinhamento do sistema de garantia de qualidade com o Quadro EQAVET: 

Tabela 7- Critérios de conformidade 

Critérios de avaliação Focos de observação 

 

 

1 

Planeamento 

 

- Alinhamento dos objetivos estratégicos da instituição com as políticas definidas 

para a EFP e estudos prospetivos disponíveis (C1P1).  

- Participação dos stakeholders internos e externos na definição dos objetivos 

estratégicos da instituição (C1P2). 

- Explicitação das componentes implicadas no planeamento da oferta de EFP e 

respetiva calendarização (C1P3).  

- Alinhamento das atividades planeadas com os objetivos estratégicos da instituição 

(C1P4). 

 

 

2 

Implementação 

- Diversidade de parcerias com operadores de EFP, e outros stakeholders externos, 

em função da sua natureza (atividades regulares, questões críticas emergentes, 

opções estratégicas na gestão da EFP) (C2I1). 

- Participação dos/as alunos/as / formandos/as em projetos de diferente âmbito 

(local, nacional, transnacional) que favorecem a sua aprendizagem e autonomia 

(C2I2).  

- Formação dos/as professores/as e outros colaboradores, com base num plano que 

tendo em conta necessidades e expetativas está alinhado com opções estratégicas 

da instituição (C2I3). 

 

 

 

3 

Avaliação 

- Utilização dos descritores EQAVET/práticas de gestão, dos indicadores EQAVET 

selecionados, e de outros que possibilitam a monitorização intercalar, na avaliação 

das atividades e resultados da EFP (C3A1).  

- Monitorização intercalar dos objetivos e metas estabelecidos e identificação 

atempada das melhorias a introduzir na gestão da EFP (C3A2). 

- Utilização de mecanismos de alerta precoce para antecipação de desvios face aos 

objetivos traçados (C3A3). 

- Participação dos stakeholders internos e externos na análise contextualizada dos 

resultados apurados e na consensualização das melhorias a introduzir na gestão da 

EFP (C3A4). 
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4 

Revisão 

- Revisão do que foi planeado, através da adoção de melhorias de natureza 

diferente com base nos resultados da avaliação da EFP e do feedback obtido sobre 

a satisfação dos stakeholders internos e externos (C4R1).  

- Revisão das práticas em uso na gestão da EFP, através da especificação das 

melhorias consensualizadas, a partir da análise contextualizada dos resultados 

apurados (C4R2). 

- Disponibilização no sítio institucional dos resultados da avaliação e dos resultados 

da revisão (C4R3) 

 

2.1.3 - Princípios EQAVET 

São quatro os princípios EQAVET a observar no processo de alinhamento, por se entenderem 

determinantes para o reforço da qualidade da EFP, sendo passíveis de verificação, uma vez realizado o 

processo: 

1. Visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na gestão da EFP; 

2. Envolvimento dos stakeholders internos e externos; 

3. Melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados; 

4. Utilização das quatro fases do ciclo de qualidade (planeamento, implementação, avaliação e  

revisão). 

Tabela 8- Princípios EQAVET 

FASE 1 - PLANEAMENTO 

PRINCÍPIOS DESCRITORES INDICATIVOS 
* 

PRÁTICAS DE GESTÃO 

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE 
EQAVET 

#1 PRINCÍPIO 

EQAVET 

Visão 

estratégica e 

visibilidade 

dos 

processos e 

resultados 

na gestão da 

EFP 

P1. As metas/objetivos estabelecidos pelo AEG estão 

alinhados com as políticas europeias, nacionais e 

regionais. 

P2. As ações delineadas traduzem a visão estratégica 

partilhada pelos stakeholders internos e externos. 

P3. A relação entre as metas/objetivos estabelecidos 

e a sua monitorização através dos indicadores é 

explícita. 

P4. A atribuição de responsabilidades em matéria de 

garantia da qualidade é explícita. 

P5. Parcerias e iniciativas de cooperação com outros 

operadores são planeadas. 

P6. O sistema de garantia da qualidade em uso é 

explícito e conhecido pelos stakeholders internos e 

externos. 

C1. Planeamento 

  

  

C5. Diálogo institucional para a 

melhoria contínua da oferta de EFP 

  

  

C6. Aplicação do ciclo de garantia e 

melhoria da qualidade da oferta de 

EFP  
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2.1.4 - Descritores Indicativos 

Os descritores indicativos especificam os critérios de qualidade, permitindo a sua “operacionalização”, 

e são consubstanciados nas práticas de gestão perspetivadas pelo AEG, de acordo com o quadro que se 

segue: 

 Tabela 9- Descritores indicativos 

   FASE 2 - IMPLEMENTAÇÃO 

PRINCÍPIOS DESCRITORES INDICATIVOS 
* 

PRÁTICAS DE GESTÃO 

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE 
EQAVET 

#1 PRINCÍPIO 

EQAVET 

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. 

I2. Ações de formação contínua são 

disponibilizadas com base em necessidades de 

desenvolvimento de competências dos 

profissionais. 

C2. Implementação 

  

  

C5. Diálogo institucional para a 

melhoria contínua da oferta de 

EFP 

  

#2 PRINCÍPIO 

EQAVET 

Envolviment

o dos 

stakeholders 

internos e 

externos 

P7. Os profissionais participam, desde o início, no 

planeamento dos 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/as / formandos/as e 

mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em conta 

na definição da oferta formativa. 

#3 PRINCÍPIO 

EQAVET 

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. 

P10. O processo de autoavaliação, consensualizado 

com os stakeholders internos e externos, é 

organizado com base na informação produzida pelos 

indicadores selecionados. 
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#2 PRINCÍPIO 

EQAVET 

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. 

I4. As parcerias estabelecidas são utilizadas como 

suporte da implementação dos planos de ação. 

  

C6. Aplicação do ciclo de 

garantia e melhoria da 

qualidade da oferta de EFP. 

#3 PRINCÍPIO 

EQAVET 

Melhoria contínua da 

EFP utilizando os 

indicadores 

selecionados 

I5. As mudanças são introduzidas de acordo com 

os planos de ação de melhoria definidos. 

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. 

 FASE 3 - AVALIAÇÃO 

PRINCÍPIOS DESCRITORES INDICATIVOS 
* 

PRÁTICAS DE GESTÃO 

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE 
EQAVET 

#1 PRINCÍPIO 

EQAVET 

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. 
C3. Avaliação 

  

  

C5. Diálogo institucional para a 

melhoria contínua da oferta de 

EFP 

  

  

C6. Aplicação do ciclo de 

garantia e melhoria da 

qualidade da oferta de EFP.  

#2 PRINCÍPIO 

EQAVET 

Envolvimento dos 

stakeholders internos 

e externos 

A2. Mecanismos que garantam o envolvimento 

dos stakeholders internos e externos na avaliação 

estão instituídos. 

A3. Os resultados da avaliação são discutidos com 

os stakeholders internos e externos. 

#3 PRINCÍPIO 

EQAVET 

Melhoria contínua da 

EFP utilizando os 

indicadores 

selecionados 

 

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. 

A5. As melhorias a introduzir a nível de processos 

e resultados têm em conta a satisfação dos 

stakeholders internos e externos. 

FASE 4 - REVISÃO 
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PRINCÍPIOS DESCRITORES INDICATIVOS 
* 

PRÁTICAS DE GESTÃO 

CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE 
EQAVET 

#1 PRINCÍPIO 

EQAVET 

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. 

C4. Revisão 

  

  

C5. Diálogo institucional para a 

melhoria contínua da oferta de 

EFP 

  

  

C6. Aplicação do ciclo de 

garantia e melhoria da 

qualidade da oferta de EFP 

  

#2 PRINCÍPIO 

EQAVET 

Envolvimento dos 

stakeholders 

internos e externos 

R2. O feedback dos stakeholders internos e externos 

é tido em consideração na revisão das práticas 

existentes. 

#3 PRINCÍPIO 

EQAVET 

Melhoria contínua 

da EFP utilizando os 

indicadores 

selecionados 

R3. 3 Os resultados da avaliação e as mudanças a 

introduzir sustentam a elaboração dos planos de 

ação adequados. 

  

R4. As revisões são planeadas e informam a regular 

atualização das práticas. 

  

2.1.5 - Indicadores EQAVET selecionados pela ANQEP e ajustados pelo agrupamento de 

escolas 

O Quadro EQAVET inclui um vasto conjunto de indicadores. No entanto, por questões de ordem prática, 

entendeu-se que os operadores de EFP apenas iriam trabalhar um conjunto reduzido de indicadores 

que, numa abordagem de processo-produto/resultado, permite a obtenção de informação que sustente 

a fase de revisão no processo cíclico de melhoria contínua da oferta de EFP. Dada a importância da 

promoção do sucesso educativo, da empregabilidade jovem e da melhoria dos percursos de transição 

escola-emprego, os indicadores EQAVET priorizados pela ANQEP, I.P. para integrar o modelo nacional, 

e que o AEG irá trabalhar, são os seguintes: 

INDICADOR Nº4 DO EQAVET - taxa de conclusão em cursos de EFP  

Percentagem de alunos/as / formandos/as que completam cursos de EFP inicial (isto é, que obtêm uma 

qualificação) em relação ao total dos/as alunos/as / formandos/as que ingressam nesses cursos. 
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INDICADOR Nº5 DO EQAVET - taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP  

Proporção de alunos/as / formandos/as 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. 

INDICADOR Nº6 DO EQAVET - utilização das competências adquiridas no local de trabalho: 

a) Percentagem de alunos/as / formandos/as que completam um curso de EFP e que trabalham em 

profissões diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram. 

b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os/as formandos/as que completaram um 

curso de EFP. 

2.1.6 - Processo de verificação para obtenção do selo 

Dentro do objetivo geral de promover a garantia da qualidade da EFP, através do desenvolvimento de 

uma cultura organizacional de melhoria contínua, o processo de verificação de conformidade EQAVET 

visa: 

a) avaliar em que medida os operadores de EFP promovem uma política de garantia da qualidade, 

através de procedimentos associados às quatro fases do ciclo de qualidade e respetivos 

descritores EQAVET/práticas de gestão de EFP, em articulação com os objetivos estratégicos, 

numa lógica de melhoria contínua; 

b) avaliar de que forma os operadores de EFP promovem uma recolha e análise sistemática e 

sistémica de resultados da sua atividade e de que modo esse exercício se reflete na melhoria 

contínua dos resultados alcançados; 

c) decidir sobre a atribuição, não atribuição ou suspensão do selo EQAVET a cada operador de EFP. 

O processo de verificação de conformidade EQAVET pode ser um de quatro tipos: 

● Primeiro processo de verificação de conformidade, do qual pode resultar a atribuição do selo 

EQAVET a três anos ou a atribuição do selo EQAVET condicionado a um ano; 

● Processo de renovação do selo EQAVET, que ocorre após três anos decorridos sobre a anterior 

atribuição do selo EQAVET; 

● Processo de reavaliação do selo EQAVET condicionado a um ano, que ocorre após um ano 

decorrido sobre a atribuição do selo EQAVET condicionado a um ano; 

● Novo processo de verificação de conformidade EQAVET, que ocorre após um ano ou mais 

decorrido sobre uma situação irregular, que pode ser de quatro tipos distintos: suspensão do 
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selo EQAVET, suspensão extraordinária do selo EQAVET, não atribuição do selo EQAVET ou selo 

EQAVET caducado. 

O processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, da responsabilidade do AEG, será objeto de 

avaliação por parte de uma equipa de peritos externos que, para o efeito, desenvolverá um processo de 

verificação de conformidade com o Quadro EQAVET. O resultado final do processo de alinhamento, após 

a verificação de conformidade EQAVET feita pelos peritos externos indigitados pela Agência Nacional 

para a Qualificação e Ensino e Formação Profissional (ANQEP, I.P.), será expresso em termos de 

atribuição de um selo EQAVET por um ou três anos.  

2.2 – Equipa EQAVET 

A Equipa EQAVET tem como função planificar, desenvolver, monitorizar, avaliar e divulgar o processo 

de alinhamento da Educação e Formação Profissional (EFP) do Agrupamento de Escolas de Gavião com 

o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional - 

Quadro EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and 

Training). 

A constituição da equipa, liderada pelo diretor do agrupamento e coordenada pela coordenadora dos 

cursos profissionais de ensino secundário, é parte integrante da equipa de autoavaliação, uma vez que 

este processo se enquadra no processo de avaliação interna do Agrupamento. Os/as diretores/as de 

turma e diretores/as de curso dos cursos profissionais, pelo âmbito das suas funções e pelo facto de 

estarem em contacto direto com alunos/as / formandos/as, encarregados/as de educação e equipas 

educativas/conselhos de turma, integram também a equipa. 

 

Figura 4 - Organograma Equipa EQAVET 

2.3 – Documentos estruturantes 

Os documentos estruturantes servem de suporte a todo o Processo Técnico-Pedagógico. De uma forma 

articulada e partilhada, foi constituído um arquivo digital (BOX) onde docentes e formadores/as 

procedem ao arquivo de todos os documentos utilizados. A monitorização é feita trimestralmente 

pelos/as diretores/as de turma. 
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Tabela 10- Documentos estruturantes 

 Item Descrição 

COORDENAÇÃO DAS OFERTAS 

0.01 Legislação geral – Cursos Profissionais 

0.02 Regimento dos Cursos Profissionais /Regulamento do FCT 

0.03 Plano Anual de Atividades 

0.04 Critérios Gerais de Avaliação 

0.05 Materiais de apoio - Formulários 

0.06 Reuniões 

0.06.01 Convocatórias (divididas por períodos) 

0.06.02 Memorandas/Atas (divididas por períodos) 

0.07 Orientações reuniões de avaliação das turmas (divididas por períodos) 

DIREÇÃO DE CURSO 

DC 01.01  Estrutura Curricular do Curso (Plano de Formação SIGO) 

DC 01.02  Legislação do Curso 

DC 01.03  Outros documentos que evidenciem a realização da operação 

DC 01.04  Cartazes e panfletos 

DC 01.05 
 Registos das Publicitações no Portal do Agrupamento ou noutros meios de informação e de 
divulgação 

DIREÇÃO DE TURMA 

DT 02.01 Diretor de turma e horário de atendimento 

DT 02.01.01 Identificação do horário de atendimento EE 

DT 02.01.02 Comunicação aos encarregados de educação do Horário de Atendimento 

DT 02.07.01 Autorização de Captação e Utilização de Imagem 

DT 02.02 Listagem de formadores 

DT 02.03 Horários dos formadores 

DT 02.04 Mapa de Horas dos Formadores 

DT 02.05 Listagem dos Técnicos Especializados 

DT 02.06 Listagem dos formandos 

DT 02.07 Listagem de Fotos/Fotografias (E360) 

DT 02.07.01 Autorização de captação e utilização de imagem 
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DT 02.08 Horário da Turma 

DT 02.09 Fichas de identificação dos formandos (E360) 

DT 02.10 Grelha caracterização da turma 

DT 02.11 Contratos dos Formandos 

DT 02.12 Ata de Eleição do/a delegado/a e subdelegado/a de turma 

DT 02.13 Ata de Eleição dos/as representantes dos/as encarregados/as de educação 

DT 02.14 Comunicações com os encarregados de educação 

DT 02.14.01 Registo Contactos com EE 

DT 02.14.02 Convites/Convocatórias para reuniões com encarregados/as de educação 

DT 02.14.03 Atas de reunião com EE não presencial / Atas de reunião com EE presencial  

DT 02.15 Mapas de horas de frequência dos formandos (por período) 

DT 02.16 Extratos de faltas (E360) 

DT 02.17 Justificação de faltas 

DT 02.18 Plano de recuperação de assiduidade – faltas justificadas 

DT 02.18.02 Plano de recuperação e integração – faltas injustificadas 

DT 02.20 Pautas de avaliação (E360) 

DT 02.21 Participações, Medidas disciplinares e outras ocorrências 

DT 02.22 Relatório Final de Turma 

DT 02. 23 Questionários de satisfação na perspetiva dos alunos 

DT O2.23.01 Questionários de Satisfação na Perspetiva dos Alunos relativos aos Cursos 

DT 02.23.02 Questionários de Satisfação na Perspetiva dos Alunos relativos às disciplinas  

DT 02.23.03 Questionários de Satisfação na Perspetiva dos Alunos relativos aos docentes/formadores 

DT 02.24 Análise dos questionários de satisfação 

DT 02.25 Atas de conselho de turma/equipa educativa 

DISCIPLINAS 

DISC 03.01 Planificação anual 

DISC 03.02 Planificação modular 

DISC 03.03 Critérios Específicos de avaliação 

DISC 03.04 Listagem de manuais 

DISC 03.05.01 Cronograma inicial - Planificação 

DISC 03.05.02 Cronograma Final - Execução 
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DISC 03.06.01 Registo de sumários 

DISC 03.06.02 Enunciados dos Instrumentos de avaliação 

DISC 03.06.03 Instrumentos de avaliação realizados pelos alunos 

DISC 03.06.04 Grelha de avaliação modular 

DISC 03.06.05 Relatório Final de Avaliação dos Módulos/UFCD 

DISC 03.06.07 Grelha de Materiais Afetos 

DISC 03.06.08 Materiais Pedagógicos de apoio 

ATIVIDADES/VISITAS DE ESTUDO 

ATIV 04.01 Grelha Planificação PAA / Planificação DAC  

ATIV 04.02 Autorização dos EE para a participação nas atividades 

ATIV 04.03 Inquérito alunos - avaliação de atividades 

ATIV O4.04 Relatório de Avaliação das Atividades/Visitas de estudo 

ATIV 04.05 Fotografias ou Vídeos das Atividades/Visitas de estudo 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) 

FCT 05.01 Relação de Orientadores de Estágio 

FCT 05.02 Informações aos alunos 

FCT 05.03 Protocolos com as Empresas/Instituições 

FCT 05.04 Contratos de formação  

FCT 05.05. Plano de Estágio 

FCT 05.06 Registos de Presença em contexto de trabalho 

FCT O5.07 Relação de Deslocações do(s) orientador(es) da FCT 

FCT 05.08 Relatório da FCT alunos 

FCT 05.09 Ficha de avaliação 

FCT 05.10 Pauta da FCT 

FCT 05.11 Relatório final da FCT 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

PA 06.01 Relação de docentes/formadores responsáveis pela PAP 

PA 06.02 Proposta de realização da PAP 

PA 06.03 Plano da PAP 

PA 06.04 Orientações do Projeto Final 
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PA 06.05 Calendarização/Cronograma das PAP 

PA 06.06 Critérios das PAP 

PA 06.07 Grelha de avaliação das PAP 

PA 06.08 Atas de avaliação das PAP 

PA 06.09 Pauta das PAP 

  

 2.4 – Metodologias para a participação dos stakeholders da instituição na melhoria 

contínua da oferta   
Tabela 11- Stakeholders internos 

STAKEHOLDERS INTERNOS 

Stakeholder 
Oferta atual da Escola em 

relação ao Stakeholder 
Expectativa da Escola em 
relação ao Stakeholder 

Potencial 
Impacto 
na oferta 
do AEG 

Ações a tomar/ 
oportunidades de 

melhoria 

 
 
 
 

Direção da 
Escola 

 
 

*Dirigir o Sistema de Avaliação 
da Qualidade. 
*Cooperar com as partes 
externas interessadas (seleção 
de entidades a contactar, 
celebração de protocolos de 
colaboração, agendamento e 
dinamização de reuniões). 
*Definir a oferta formativa e 
formalizar a ligação ao 
Ministério da Educação e à 
ANQEP. 
*Participar na definição dos 
objetivos estratégicos e metas 
a atingir. 

*Apresentação da seleção 
da oferta de EFP, após 
consulta dos stakeholders 
externos e internos 
nomeadamente das 
entidades empregadoras. 
*Gestão do parque escolar 
e adequação da oferta de 
EFP aos espaços 
disponíveis na escola. 
*Harmonização do 
funcionamento em 
contexto escolar, 
interação com a 
comunidade.  

 
Alto 

Divulgação das 
ofertas de EFP 
Estruturas/ salas 
de aulas e de 
práticas para os 
cursos 
profissionais 
Articulação entre 
os diferentes 
ciclos. 

Conselho 
Geral 

*Apreciar os resultados do 
processo de autoavaliação, 
incluindo o processo EQAVET. 
*Promover o relacionamento 
com a comunidade educativa, 
incluindo os stakeholders 
externos fundamentais à EFP. 
*Aprovar o Projeto Educativo 
da Escola e acompanhar e 
avaliar a sua execução. 
*Aprovar os planos anuais e 
plurianuais de atividades. 
*Definir as linhas orientadoras 
para a elaboração do 
orçamento. 
*Apreciar os relatórios 
periódicos e aprovar o 
relatório final de execução do 
plano anual de atividades. 

*Análise do cumprimento 
dos objetivos propostos 
nas várias equipas de 
trabalho. 
*Cimentação das relações 
intra e extraescolares. 
*Garantir o cumprimento 
do projeto educativo. 
*Emitir parecer 
respeitante à execução do 
projeto educativo. 
*Avaliar e analisar o 
cumprimento dos planos 
anuais e plurianuais de 
atividades. 

 
Médio 

 
 
 

Maior interação 
com a equipa 
EQAVET. 
Maior 
preponderância 
na decisão da EFP. 
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*Aprovar o relatório de contas 
de gerência. 

Conselho 
Pedagógico 

*Coordenar, supervisionar e 
orientar atividades para toda a 
comunidade educativa de 
forma a promover a formação 
dos/as alunos/as, a formação 
contínua do pessoal docente e 
não docente. 
*Propor o desenvolvimento de 
experiências de inovação 
pedagógica e de formação em 
articulação com instituições 
vocacionadas para a formação 
e investigação. 
*Promover e apoiar iniciativas 
de natureza formativa e 
cultural. 

*Aprovar do regimento 
dos cursos profissionais. 
*Aprovar o regimento 
específico da PAP. 
*Aprovar os critérios de 
avaliação da PAP e da FCT. 
* Aprovar as datas de 
apresentação da PAP. 
 

Alto 

Atas de Conselho 
pedagógico 

Circular 
informativa 

Conselho 
Administrativ

o 

*Gerir financeiramente o 
agrupamento, tomando 
decisões em relação às 
despesas, ao respetivo 
pagamento, à fiscalização, à 
cobrança de receitas e à 
verificação da legalidade 
financeira. 
*Acompanhar a gestão 
financeira dos cursos 
profissionais, de acordo com 
os princípios legais do estado 
português e as normas do 
POCH em vigor. 

*Gerir as verbas do POCH 
de forma rigorosa e de 
acordo com as 
necessidades dos cursos e 
/ou formandos. 

Alto 

Atas do Conselho 
Administrativo 

 
 

Coordenadora 
dos cursos 

profissionais 

*Definir as tarefas e 
responsabilidades dos vários 
intervenientes no processo de 
implementação do Sistema de 
Qualidade EQAVET. 

*Organização da EFP. 
*Elemento de ligação 
entre a direção e a 
estrutura que sustenta os 
cursos profissionais. 
*Assegurar o correto 
funcionamento dos cursos 
profissionais, garantindo 
que todos os 
intervenientes agem em 
conformidade com as suas 
tarefas. 

Alto 
 

Atribuição de 
tarefas a cada um 
dos 
intervenientes no 
processo de 
melhoria da EFP 
Promoção dos 
cursos 
profissionais 
Organização de 
encontros de 
reflexão com vista 
à análise da 
pertinência da EFP 
do agrupamento 
das ofertas EFP 

 
 
 

Equipa de 
autoavaliação

* 

*Definir as etapas do processo 
de implementação do Sistema 
de Qualidade EQAVET. 
*Estabelecer as metas e 
objetivos a atingir. 
*Monitorização da execução 
das diversas etapas, 

*Analisar a oferta de EPF e 
a sua adequação à 
realidade da comunidade. 
*Cumprimentos das metas 
e objetivos estabelecidos. 
 

 
 

Alto 

Relatórios de 
autoavaliação. 
Análise da 
aplicação das 
recomendações 
emanadas pela 
equipa 
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Equipa 
EQAVET 

nomeadamente, recolha   de   
informação, tratamento   da   
informação, elaboração de 
relatórios e divulgação de 
resultados. 
*Avaliar os resultados obtidos. 
*Definir estratégias para 
melhorar e/ou propor novas 
metas a atingir. 

 
 
 
 
 

Coordenadore
s de 

Departament
o 

*Participação nas práticas 
educativas do EFP 
*Articulação entre os/as 
docentes do departamento, a 
direção e outros stakeholders  

*Garantir qualidade nas 
práticas educativas e do 
EFP, é sua 
responsabilidade: 
 -assegurar a articulação e 
gestão curricular; 
- promover a troca de 
experiências e cooperação 
entre todos os/as docentes 
do departamento; 
- assegurar a coordenação 
das orientações 
curriculares e dos 
programas de estudo, 
promovendo a adequação 
das suas competências e 
conteúdos à situação 
concreta do agrupamento. 
*Fomentar a participação 
em processos de 
supervisão pedagógica 
entre pares, promotores 
de reflexão e 
desenvolvimento 
profissional. 
*Promover a realização e a 
participação de atividades 
de investigação, reflexão e 
de estudo.  

Alto 

Maior interação 
interdepartament
al e intra 
departamental 
Aumentar o 
número de ações 
do departamento 
junto da 
comunidade 
escolar. 

Docentes/ 
Conselhos de 

Turma 

*Condições de trabalho. 
*Horários de trabalhos. 
*Oferta EFP. 
*Meios técnicos à disposição 
do/a docente. 
*Vínculo contratual. 

*Propor os objetivos e 
metas para a turma. 
*Avaliar os resultados da 
turma. 
*Definir e implementar 
estratégias com vista ao 
sucesso educativo. 
*Colaborar na 
identificação de 
necessidades locais a 
refletir na oferta 
formativa. 
*Frequentar formação 
para desenvolvimento de 
competências necessárias 
à oferta formativa.  
*Colaborar no combate 
aos principais problemas 

Alto 

Reunião geral de 
professores/as. 
Conselhos de 
turma. 
Mais tempo de 
preparação da 
formação. 
Maior 
estabilidade 
contratual. 
Progressão na 
carreira. 
Condições de 
trabalho. 
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detetados na análise dos 
indicadores.  

Diretor/a de 
turma 

*Vínculo contratual. 
*Mancha horária para cumprir 
tarefas designadas. 
*Espaço dedicado para o 
diretor/a de turma receber 
encarregados/as de educação. 
*Documentação e apoio 
logístico. 
*Suporte informático. 
 

*Colaborar no 
estabelecimento de uma 
visão estratégica comum 
que envolva alunos/as e 
Encarregados/as de 
Educação. 
*Consultar alunos/as e 
Encarregados/as de 
Educação através de 
reuniões ou da aplicação 
de questionários. 
*Colaborar no combate 
aos principais problemas 
detetados na análise dos 
indicadores, 
nomeadamente à 
desistência e abandono 
escolar. 

Alto 

Maior mancha 
horário para 
executar as 
tarefas de 
acompanhament
o ao/à aluno/a e 
ao encarregado/a 
de educação. 
 

Diretor/a de 
curso 

*Oferta atual EFP. 
*Envolvimento no projeto 
pedagógico. 
*Espaço existente para 
executar as tarefas. 
*Vínculo contratual. 
*Apoio logístico e humano. 
*Mancha horária para 
execução das tarefas. 
 
 

*Assegurar a articulação 
pedagógica entre as 
diferentes componentes 
de formação, disciplinas e 
UFCD.  
*Organizar e coordenar as 
atividades a desenvolver 
no âmbito da componente 
de formação tecnológica. 
*Zelar pela articulação das 
atividades do curso com o 
Projeto Educativo de 
Escola. 
*Contactar com entidades 
formadoras e 
empregadoras exteriores à 
escola com vista ao 
estabelecimento de 
parcerias. 
*Coordenar a aquisição e 
gestão de recursos e 
equipamentos para o bom 
funcionamento do curso. 
*Colaborar no combate 
aos principais problemas 
detetados na análise dos 
indicadores, 
nomeadamente à 
desistência e abandono 
escolar.  
*Coordenar o 
acompanhamento e a 
avaliação do curso.  

Alto 

Criação de mais e 
melhores 
parcerias. 
Fortalecimento 
das parcerias já 
existentes. 
Acompanhament
o da FCT. 
Execução do 
plano de 
atividades. 
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Formandos/as
/ 

Alunos/as 

*Formação adequada às 
necessidades e anseios dos 
formandos. 
Salas de formação. 
Fardamentos. 
Equipamentos técnico 
pedagógicos adequados à EFP. 
 
 

*Colaborar na 
identificação de 
necessidades locais a 
refletir na oferta 
formativa. 
*Colaborar na   avaliação   
da   oferta   formativa, na 
avaliação das saídas   
profissionais   e   do 
prosseguimento de 
estudos, por exemplo 
respondendo a diversos 
inquéritos. 
*Colaborar na organização 
de eventos e na divulgação 
da oferta formativa. 
*Participar na avaliação 
dos resultados da turma. 

 

Reuniões com 
delegados e 
subdelegados 
Participação/ 
dinamização das 
atividades. 
propostas no PAA 
Atribuição de 
bolsas de méritos. 
Ajuste dos 
horários 
disponíveis aos 
horários dos 
transportes. 
Acompanhament
o do serviço de 
psicologia e 
orientação, SPO. 
Mais participação 
nas em atividades 
promovidas pelo 
município e 
comunidade 
intermunicipal. 
Promover 
alimentação 
saudável. 
Fomentar a 
inclusão de todos 
os/as 
formandos/as 
para a conclusão 
dos cursos. 

Serviços de 
Psicologia e 
Orientação 

(SPO) 

*Local específico para receber 
alunos/as para a sua 
orientação. 
*Orientação vocacional. 
 
*Acompanhamento 
psicológico aos/às 
formandos/as / alunos/as. 
*Vínculo contratual. 

*Colaborar na 
orientação/avaliação 
vocacional dos/as 
alunos/as no final do 3º 
ciclo. 
 
*Colaborar na 
identificação de ofertas 
formativas adequadas às 
necessidades dos/as 
alunos/as.  
*Acompanhar os alunos/as 
/ formandos/as no 
percurso formativo. 

Médio 

Aumentar a 
influência na 
escolha de EFP. 
Realizar testes 
psicotécnicos. 
para aferir a 
vocação dos 
potenciais 
formandos. 
Acompanhar de 
forma mais 
proficiente os/as 
formandos/as em 
curso. 
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Tabela 12- Stakeholders externos 

STAKEHOLDERS EXTERNOS 

Stakeholder 
Oferta atual da Escola em 

relação ao Stakeholder 
Expectativa da Escola em 
relação ao Stakeholder 

Potencial 
Impacto 
na oferta 
do AEG 

Ações a tomar/ 
oportunidades 

de melhoria 

Autarquia: 
Câmara 

Municipal de 
Gavião 

 
Comunidade 

Intermunicipa
l do Alto 
Alentejo 

*Colaborar no 
estabelecimento de uma 
visão estratégica comum, 
nomeadamente no que diz 
respeito à facilitação da 
comunicação entre a escola 
e outros stakeholders 
externos. 
*Colaborar na identificação 
das necessidades 
locais/regionais de 
formação, atendendo ao 
tecido económico-social e a 
rede escolar do respetivo 
território. 
*Estabelecer protocolos no 
âmbito da FCT dos/as 
alunos/as.   
*Apoiar a   melhoria   das   
infraestruturas   e 
equipamentos. 
*Realizar eventos para a 
comunidade e para 
complementar a formação 
dos/as alunos/as. 

*Possibilidade de estreita 
colaboração na realização de 
vários tipos de eventos e 
outras atividades que 
qualquer um dos cursos 
profissionais possam colocar 
em prática o aprendizado em 
sala de aula. 
*Receção de estagiários do 
curso TIAT. 
*Consolidação de 
conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula. 
 
 

Alto 

Integrar os 
cursos 
profissionais 
ainda em mais 
atividades e 
com mais 
ênfase. 
Criar jornadas 
de trabalho 
dedicadas às 
temáticas. 
Organização de 
seminários/web
inars que 
promovam e 
divulguem a 
existências dos 
cursos juntos 
das entidades 
empregadoras 
do município e 
da comunidade 
intermunicipal. 

Encarregados
/as de 

educação/Ass
ociação de 
pais e EE 

*Seleção de cursos de 
formação dos seus 
educandos. 

*Colaborar na identificação de 
necessidades locais a refletir 
na oferta formativa. 
*Participar na definição de 
oferta dos cursos 
profissionais. 
*Colaborar no apoio ao 
percurso formativo dos/as 
alunos/as, participando nas 
reuniões para que sejam 
convocados e em eventos 
relacionados com a formação 
dos/as alunos/as. 
 
 *Responder aos diversos 
inquéritos aplicados. 

 
 

Alto 
 

Trabalhar em 
parceria. 
Promover o 
envolvimento e 
participação no 
processo de 
melhoria 
contínua e nas 
atividades da 
escola.  

Centro de 
Formação 
Prof’Sor 

*Corpo docente para 
receber formação. 
*Parceria para ministrar a 
formação do agrupamento. 
 

*Proporcionar formação com 
vista ao desenvolvimento 
profissional de docentes e não 
docentes, de acordo com as 
necessidades 
sentidas/manifestadas, com 
vista à melhoria do EFP. 

Médio 

Ajustar a oferta 
formativa às 
necessidades 
dos/as docentes 
e do EFP. 
Conciliar datas 
da formação 
para 
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proporcionar 
mais taxa de 
inscrição por 
parte dos/as 
docentes. 

Instituições 
de ensino 
superior e 

outras 
instituições 
educativas 

*Potenciais alunos/as. 
*Instalações para promover 
a sua oferta formativa. 

*Realizar eventos para a 
comunidade e para 
complementar a formação 
dos/as alunos/as. 
*Promover a partilha de 
aprendizagens, de saberes e 
de experiências. 

Médio 

Potenciar as 
ações para 
cativar mais 
alunos/as. 
Adequar os 
protocolos à 
EFP. 

Estruturas 
governamen-
tais (ex: ME) 

*Definir e promover a 
execução das políticas 
relativas à educação.  
*Apoio logístico e 
enquadramento legislativo. 

*Dotar as escolas de meios 
materiais e humanos para que 
esta alcance o sucesso. 

Médio 

Maior 
flexibilidade nas 
políticas de 
educação e 
formação 
profissional 
para o sucesso 
dos/as 
alunos/as e 
diplomados do 
ensino 
profissional. 

Entidades de 
Acolhimento 
da Formação 
em Contexto 
de Trabalho 

*Oferta dos seus espaços 
para a formação em 
contexto de trabalho e 
conhecimento técnico na 
área de cada curso. 

*Oferta de profissionais 
qualificados. 

Alto 

Apostar no 
trabalho em 
parceria de 
forma a 
aproximar a 
escola às 
empresas. 
Promover o 
envolvimento e 
participação no 
processo de 
melhoria 
contínua. 
Potenciar a 
empregabilidad
e dos/as 
alunos/as. 
Recolher 
sugestões de 
melhoria. 

Entidades 
empregadora

s 

*Oferta formativa adequada 
às necessidades das 
entidades. 
*Auscultação das entidades 
para aferimento das 
necessidades de EFP.  
  

*Colaborar na identificação de 
necessidades locais a refletir 
na oferta formativa. 
Realizar ações formativas para 
docentes e alunos/as. 
Participar na avaliação da 
qualidade da formação. 

Alto 
Oferta de 
profissionais 
especializados. 

POCH 
(Programa 

Operacional 
do Capital 
Humano) 

*Apoio financeiro dos cursos 
profissionais e para a 
implementação do sistema 
de qualidade alinhado com o 
Quadro EQAVET. 

*Manutenção dos apoios 
financeiros. 

Alto 

Efetuar 
candidaturas 
financeiras de 
apoio para a 
prossecução 
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deste processo 
de qualidade e 
de outros 
projetos que 
contribuam 
para o sucesso 
dos objetivos. 

 

2.5 – Objetivos e metas a alcançar (1 a 3 anos), com base nos objetivos estratégicos 

Como já foi referido no ponto 1.3.  são 4 os eixos estratégicos, apresentados no Projeto Educativo, cada 

um deles com dimensões e objetivos claramente identificados: Autoavaliação, Liderança e gestão, 

Prestação do serviço educativo e Resultados.  Alicerçado numa articulação entre estes e os indicadores 

do EQAVET, o AEG definiu os seguintes objetivos e metas a alcançar:  

Tabela 13- Objetivos e metas 

Indicador n.º 4 do EQAVET 

Percentagem de alunos/as / formandos/as que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm uma 
qualificação) em relação ao total dos alunos/as / formandos/as que ingressam nesses cursos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PROJETO EDUCATIVO AEG 
I. Autoavaliação 
*Avaliar/monitorizar os padrões de qualidade da organização escolar, no sentido da sua sustentabilidade/ 
melhoria. 
*Reforçar a articulação do processo de autoavaliação do AEG com os restantes processos de avaliação. 
*Proceder à avaliação partilhada e reflexiva conjunta dos constrangimentos, prioridades e medidas 
implementadas nos vários documentos estratégicos do agrupamento. 
 
II. Liderança e gestão 
* Reforçar mecanismos de aproximação da Escola à comunidade. 
*Consolidar/Alargar a rede de parcerias e protocolos estabelecidos. 
*Avaliar a eficácia dos projetos e parcerias na promoção da qualidade das aprendizagens. 
 
III. Prestação do serviço educativo 
*Manter os dispositivos de prevenção de abandono/ desistência. 
*Promover a consciencialização dos pais/EE para o seu indispensável e urgente comprometimento na ação 
educativa, conjugando esforços com a instituição escolar de forma permanente. 
*Promover práticas pedagógicas em articulação com as potencialidades e recursos do meio envolvente. 
*Rentabilizar, em prol de uma educação de qualidade, os espaços/recursos existentes. 
*Fomentar estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso (implementação de 
estratégias diversificadas). 
 
IV. Resultados 
*Promover a qualidade do sucesso, através do aprofundamento de saberes científicos, literários, linguísticos, 
experimentais, tecnológicos e artísticos. 
*Consolidar práticas que promovam a equidade, inclusão e excelência. 
*Sensibilizar para o cumprimento das regras e disciplina constantes no Regulamento Interno e Estatuto do Aluno. 

OBJETIVO ESPECÍFICO META HISTÓRICO 

MONITORIZAÇÃO 
(realizada por curso e 

por total de alunos/as) 
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Manter a taxa de 
abandono escolar 

Manter em 0 o número de 
alunos/as em abandono escolar. 
 

2019/2020: 
10ºA 
TIAT : 0 
RB : 0 
TOTAL: 0 
 
2020/2021 (1ºP): 
10ºA: 0 
11º TIAT: 0 
11º RB: 0 
TOTAL: 0 

Por período de 
avaliação 

Diminuir a taxa de 
desistência  

Alcançar 0 desistências da 
frequência dos cursos 

2019/2020 :  

10ºA  
TIAT : 12,5% (1)  
RB : 7,14% (1)  
TOTAL: 9% (2)   
  
2020/2021 (1ºP):  
10ºA: 0  
11º TIAT: 0  
11º RB: 9% (1)  
TOTAL: 5,55% (1)  
 

Por período de 
avaliação  

Aumentar o sucesso 
escolar 

Diminuir em 7 pp os/as alunos/as 
com módulos em atraso (2 
alunos/as) 

2019/2020 : 
11º TIAT : 0 
11º RB : 7,14% (1) 
TOTAL: 18,18% (1) 
 
2020/2021 (1ºP): 
10ºA:  6,25% (1) 
11º TIAT:   0         
11º RB: 27,27% (3) 
TOTAL: 11,76% (4) 

Por período de 
avaliação 

Reduzir o absentismo 

Reduzir em 13 pp os/as alunos/as 
com Plano de Recuperação devido 
a excesso de faltas por 
módulo/UFCD (4 alunos/as) 
 
 

2019/2020: 
10ºA 
TIAT:62,5% (5) 
RB: 42,85% (6) 
TOTAL: 50% (11) 
 
2020/2021 (1ºP): 
10ºA: 25% (4) 
11ºTIAT:28,57% (2) 
11º RB: 18,18% (2) 
TOTAL:  23,52% (8) 

Por período de 
avaliação 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 

Aumentar em 13 pp os/as 
alunos/as com média = ou superior 
a 14 (4 alunos/as) 
 

2019/2020: 
10ºA 
TIAT: 50% (4) 
RB: 14,28 % (2) 
TOTAL: 27,27% (6) 

No final de cada ano 
letivo 
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Reduzir a taxa de 
ocorrências disciplinares 

 Alcançar 0 ocorrências 
disciplinares 

2019/2020: 
10º TIAT: 0 
10º RB: 42,85% (6) 
TOTAL: 27,27% (6) 
 
2020/2021 (1ºP): 
10ºA:  0% 
11º TIAT: 0% 
11º RB: 9,09% (1) 
TOTAL: 2,94% (1) 

Por período de 
avaliação 

Aumentar o grau de 
satisfação dos/as 
alunos/as com o curso 
e a escola 

Aumentar em 12 pp os/as 
alunos/as globalmente “Satisfeitos” 
ou “Muito Satisfeitos”  
 

2020/2021:  
TIAT: 50% 
RB:60% 
TAS: 80% 
Total: 67,7% 
(questionário 

aplicado em 
novembro 2020 para 
diagnóstico) 

Por ano letivo 
 

Aferir o grau de 
satisfação dos EE  

 Alcançar 90% dos EE globalmente, 
 “Satisfeitos” ou “Muito Satisfeitos” 

Sem histórico 
 

No final de cada ano 
letivo 

Manter a taxa de 
participação dos EE no 
percurso escolar do seu 
educando 

Manter em 100% a participação 
dos EE no percurso escolar do seu 
educando 
 

2019/2020: 
10ºA 
RB:100% 
TIAT:100% 
2020/2021 (1ºP): 
10ºA TAS: 100% 
11ºA 
RB: 100% 
TIAT: 100% 

Por período de 
avaliação 

Aferir o grau de 
satisfação dos/as 
docentes / 
formadores/as com a 
EFP 

Alcançar 100% dos/as docentes / 
formadores/as  
globalmente 
“Satisfeitos” ou “Muito Satisfeitos” 

Sem histórico 
No final de cada ano 
letivo 

Aferir o grau de 
satisfação dos 
stakeholders externos 

Alcançar 100% dos stakeholders 
externos globalmente 
 “Satisfeitos” ou “Muito Satisfeitos” 

Sem histórico 
No final de cada ano 
letivo 

Promover momentos 
de interação com os 
stakeholders externos 
(exceto EE) 

Realizar, no mínimo, 3 momentos 
de interação com os stakeholders 
externos (exceto EE) em cada curso 

2019/2020: 
10ºA 
RB: 2 momentos  
TIAT: 1 momento 

No final de cada ano 
letivo 

Manter a taxa de 
participação dos/as 
alunos/as em projetos 
nacionais e 
internacionais 

Manter o número de alunos/as 
participantes em projetos nacionais 
e internacionais (100%) 
 

2019/2020 
10ºA 
RB:100% 
TIAT: 100% 

No final de cada ano 
letivo 
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Indicador n.º 5 do EQAVET 

Proporção de alunos/as/formandos/as 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 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PROJETO EDUCATIVO AEG 
I. Autoavaliação 
*Avaliar/monitorizar os padrões de qualidade da organização escolar, no sentido da sua sustentabilidade/ 
melhoria. 
 
II. Liderança e gestão 
* Reforçar mecanismos de aproximação da Escola à comunidade. 
*Consolidar/alargar a rede de parcerias e protocolos estabelecidos. 
 
III. Prestação do serviço educativo 
*Manter os dispositivos de prevenção de abandono/ desistência. 
*Promover a consciencialização dos pais/EE para o seu indispensável e urgente comprometimento na ação 
educativa, conjugando esforços com a instituição escolar de forma permanente. 
*Promover práticas pedagógicas em articulação com as potencialidades e recursos do meio envolvente. 
*Rentabilizar, em prol de uma educação de qualidade, os espaços/recursos existentes. 
*Fomentar estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso (implementação de 
estratégias diversificadas). 
 
IV. Resultados 
*Sustentar a participação da escola na comunidade envolvente. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO META HISTÓRICO 

MONITORIZAÇÃO 
(realizada por curso e por 

total de alunos/as) 

Reforçar as redes e as 
parcerias com os 
serviços/empresas 
locais e regionais 

Realizar, no mínimo, 3 atividades, 
por curso, que envolvam os 
serviços/empresas locais e 
regionais 

Sem histórico 
No final de cada período 
letivo 

Motivar os/as 
alunos/as para o 
prosseguimento de 
estudos, através da 
disponibilização de 
informação sobre 
instituições de ensino 
superior e outras 

Realizar, no mínimo, 2 atividades 
(por curso) motivadoras do 
prosseguimento de estudos, 
através da disponibilização de 
informação sobre instituições de 
ensino superior e outras  

Sem histórico 
No final de cada período 
letivo do ano final do 
ciclo de formação 

Reforçar o número de 
protocolos de 
cooperação, para a 
partilha de boas 
práticas  

Divulgar/partilhar, pelo menos, 3 
vezes por ano as boas práticas de 
cada curso. 

 

Sem histórico No final de cada período  

Garantir a satisfação 
das entidades de 
acolhimento de FCT 

Alcançar a totalidade de 
Entidades de Acolhimento de FCT 
“Satisfeitas” ou “Muito 
Satisfeitas” 

Sem histórico 
No final de cada ano 
letivo que inclui FCT 
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Indicador n.º 6 a) do EQAVET 

Percentagem de alunos/as / formandos/as que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões 
diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PROJETO EDUCATIVO AEG 
I. Autoavaliação 
*Avaliar/monitorizar os padrões de qualidade da organização escolar, no sentido da sua sustentabilidade/ 
melhoria. 
 
II. Liderança e gestão 
* Reforçar mecanismos de aproximação da Escola à comunidade. 
*Consolidar/alargar a rede de parcerias e protocolos estabelecidos. 
 
III. Prestação do serviço educativo 
*Promover práticas pedagógicas em articulação com as potencialidades e recursos do meio envolvente. 
 
IV. Resultados 
*Sustentar a participação da escola na comunidade envolvente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO META HISTÓRICO 

MONITORIZAÇÃO 
(realizada por curso e por 

total de alunos/as) 

Dotar os/as alunos/as 
das competências 
pessoais e sociais 
necessárias à procura 
de emprego/ inserção 
no mercado de 
trabalho 

Realizar, no mínimo, 6 atividades 
com vista à preparação dos/as 
alunos/as para a procura de 
emprego/ inserção no mercado de 
trabalho no último ano do ciclo de 
formação: técnicas/estratégias de 
procura ativa de emprego, 
simulações de entrevistas, 
elaboração de CV e cartas de 
candidatura, empreendedorismo, 
divulgação de programas/medidas 
de apoio existentes… 

Sem histórico 
No final de cada período 
letivo do ano final do 
ciclo de formação 

Potenciar a 
empregabilidade dos 
alunos/as após a 
conclusão do curso na 
respetiva área de 
formação 

Assegurar, por parte das entidades 
de FCT, a recomendação de 50% 
dos/as alunos/as após o seu 
término 

Sem histórico 
No final do último ano do 
ciclo de formação 

Indicador n.º 6 b) do EQAVET 

Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os/as formandos/as que completaram um curso de 
EFP. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PROJETO EDUCATIVO AEG 
I. Autoavaliação 
*Avaliar/monitorizar os padrões de qualidade da organização escolar, no sentido da sua sustentabilidade/ 
melhoria. 
 
II. Liderança e gestão 
* Reforçar mecanismos de aproximação da Escola à comunidade. 
*Consolidar/alargar a rede de parcerias e protocolos estabelecidos. 
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III. Prestação do serviço educativo 
*Promover práticas pedagógicas em articulação com as potencialidades e recursos do meio envolvente. 
 
IV. Resultados 
*Sustentar a participação da escola na comunidade envolvente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO META HISTÓRICO 

MONITORIZAÇÃO 
(realizada por curso e 

por total de 
alunos/as) 

Auscultar o mercado de 
trabalho para definição 
dos conteúdos a 
lecionar nas disciplinas 
da componente de 
formação tecnológica 

Realizar, pelo menos, 1 momento 
de auscultação do mercado de 
trabalho, ainda antes da definição 
dos conteúdos a lecionar nas 
disciplinas técnicas 
 

Sem histórico 
No final do 1º período 
letivo 

Capacitar docentes e 
não docentes 
envolvidos nos Cursos 
Profissionais 

Realizar, pelo menos 1 ação de 
capacitação que envolva Docentes 
e Não Docentes dos Cursos 
Profissionais 

Sem histórico No final do ano letivo 

 

2.6 – Indicadores a utilizar face aos objetivos e metas a alcançar na gestão da oferta 

de Educação e Formação Profissional (Indicadores EQAVET e indicadores criados pelo 

Agrupamento) 
Tabela 14- Indicadores EQAVET e indicadores do AEG 

Indicadores EQAVET Indicadores criados pelo AEG 

Indicador EQAVET nº 4 

 

 

 

 

Taxa de conclusão dos cursos 

Taxa de abandono escolar.  

Taxa de desistência. 

Taxa de alunos/as com módulos/UFCD em atraso. 

Taxa de sucesso em cada módulo/UFCD. 

Taxa de alunos/as sujeitos a Planos de Recuperação. 

Taxa de ocorrências disciplinares. 

Taxa de satisfação dos/as alunos/as. 

Taxa de satisfação dos EE. 

Taxa de satisfação dos/as docentes/formadores/as. 

Taxa de satisfação dos stakeholders externos (exceto EE). 

Taxa de participação dos EE nos momentos de interação com a escola. 

Taxa de momentos de interação com os stakeholders externos (exceto 

EE). 

Taxa de alunos/as participantes em projetos nacionais e internacionais. 
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Indicador EQAVET nº 5 

 

 

Taxa de colocação após conclusão 
de cursos de EFP 

Nº atividades que envolvam os serviços/empresas locais e regionais, por 
curso. 
Nº atividades (por curso) motivadoras do prosseguimento de estudos, 
através da disponibilização de informação sobre instituições de ensino 
superior e outras.  
Nº de partilhas de boas práticas de cada curso. 
Taxa de satisfação das entidades de acolhimento de FCT. 

Indicador EQAVET nº 6 a) 
 
Utilização das competências 
adquiridas no local de trabalho: 
percentagem de alunos/as / 
formandos/as que completam um 
curso de EFP e que trabalham em 
profissões diretamente 
relacionadas com o curso/área de 
Educação e Formação que 
concluíram. 

Nº de atividades com vista à preparação dos/as alunos/as para a procura 
de emprego/ inserção no mercado de trabalho no último ano do ciclo de 
formação: técnicas/estratégias de procura ativa de emprego, simulações 
de entrevistas, elaboração de CV e cartas de candidatura, 
empreendedorismo, divulgação de programas/medidas de apoio 
existentes… 
 
Taxa de recomendação pelas entidades de FCT de alunos/as após a 
conclusão do curso. 

Indicador nº 6 b) EQAVET 
 
Utilização das competências 
adquiridas no local de trabalho: 
percentagem de empregadores 
que estão satisfeitos com os/as 
formandos/as que completaram 
um curso de EFP. 

Nº de momento de auscultação do mercado, antes da definição dos 
conteúdos a lecionar nas disciplinas técnicas 
 
Nº de ações de capacitação para docentes e não docentes dos cursos 
profissionais 

 

2.7 – Identificação das práticas de gestão a utilizar face aos objetivos específicos e 

metas a alcançar na gestão e a oferta de Educação e Formação Profissional 

Tendo em conta os objetivos específicos e as metas a alcançar, foram definidas as seguintes práticas 

de gestão: 

Tabela 15- Práticas de Gestão 

INDICADOR EQAVET Nº4 - TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Manter a taxa de abandono escolar 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diminuir a taxa de desistência 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  Reduzir o absentismo 

PRÁTICAS DE GESTÃO 

*Elaboração e aplicação de um questionário que permita aferir as expectativas dos/as alunos/as face ao curso 

profissional que frequentam. 
*Tratamento dos dados, por curso e no total de alunos/as, e elaboração do relatório de expectativas dos/as 
alunos/as. 
*Divulgação do relatório de expectativas dos/as alunos/as. 
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*Contactos do Diretor de Turma, DT, com o EE sempre que o/a aluno/a atinja metade do limite de faltas a cada 
módulo/UFCD, o qual é registado em documento próprio. 
*Marcação no horário de um tempo semanal comum a todos os elementos da equipa educativa para reunião e 
trabalho colaborativo. 
*Identificação e registo, pelo DT e equipa educativa, de comportamentos de risco por parte dos/as alunos/as. 
*Encaminhamento de alunos/as para o SPO, sempre que necessário. 
*Sinalização à CPCJ, pelo DT e equipa educativa, de alunos/as em risco. 
*Manutenção de contactos contínuos com os EE. 
*Promoção de atividades de recuperação prévias à conclusão dos módulos. 
*Contabilização dos tempos a recuperar por módulo/UFCD - 10% 
*Promoção de estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com vista à melhoria das aprendizagens, 
incluindo o desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipa. 

*Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a atividades experimentais, orientadas para a área profissional 
do curso. 
*Desenvolvimento de estratégias para a manutenção de ambientes de sala de aula propícios à aprendizagem. 
*Adoção de metodologias inclusivas e de diferenciação pedagógica. 
*Promoção do contacto com ex-alunos/as de sucesso, na área de formação profissional. 
*Promoção de atividades em parceria com as entidades de FCT. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aumentar o sucesso  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Aumentar a qualidade do sucesso 

*Controlo sistemático do aproveitamento dos/as alunos/as, módulos concluídos e módulos em atraso. 

*Promoção de: 

- atividades inovadoras e diversificadas promotoras do sucesso escolar; 

- atividades de autorregulação; 

- atividades de recuperação de aprendizagens. 

*Promoção de metodologias de trabalho inovadoras: sala de aula invertida, trabalho de projeto… 

*Promoção de um feedback contínuo e sistemático, permitindo ao/à aluno/a melhorar as suas aprendizagens. 

*Aplicação de estratégias de ensino de aprendizagem e de avaliação diversificadas, tendo em conta o PASEO e o 

perfil de saída dos cursos. 

*Disponibilização de materiais didático-pedagógicos que motivam para a aprendizagem. 

*Promoção de atividades que permitam um desenvolvimento pessoal, social e afetivo-emocional, que permita 

ao/à aluno/a valorizar a escola, o seu estudo, a preparação do seu futuro pessoal e profissional 

*Promoção de atividades/aprendizagens em verdadeira articulação entre as componentes de formação 

tecnológica e as de formação sociocultural e científica. 

*Utilização da plataforma MS TEAMS, como meio de organizar e disponibilizar materiais didático-pedagógico, 

indispensáveis ao desenvolvimento do estudo e trabalho autónomo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Reduzir a taxa de ocorrências disciplinares 

*Promoção de atividades que visam a reflexão sobre os direitos e deveres de cada um. 

*Implementação de medidas que visam a promoção de comportamentos cívicos. 

*Dinamização de sessões sobre temáticas diversas, com o apoio do SPO, por exemplo: Gestão de conflitos; 

Cidadania ativa, participativa e responsável. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Aumentar o grau de satisfação dos/as alunos/as com o curso e com a 

escola 
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*Aplicação de questionários de satisfação por disciplina e do curso. 

*Reajustamentos de procedimentos em função dos resultados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Aferir o grau de satisfação dos EE 

*Aplicação de questionários de satisfação por curso. 

*Reajustamentos de procedimentos em função dos resultados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Manter a taxa de participação dos EE no percurso escolar do seu educando 

*Promoção de atividades, que permitam aos EE ver os seus educandos em atividades práticas. 

*Sensibilização dos EE para a necessidade de acompanharem o progresso dos seus educandos, demonstrando-

lhes que são elementos essenciais no processo ensino-aprendizagem. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Aferir o grau de satisfação dos/as docentes / formadores/as com a EFP 

*Implementação de momentos comuns, que permitam o trabalho colaborativo, o espírito de entre ajuda e 

partilha. 

*Aplicação de questionários de satisfação, que permitam aferir o grau de satisfação dos/as docentes / 

formadores/as. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10: Aferir o grau de satisfação dos stakeholders externos 

*Aplicação de questionários de satisfação, que permitam aferir o grau de satisfação dos stakeholders externos 

face à escola e/ou aos/às alunos/as. 

*Reajustamentos de procedimentos em função dos resultados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 11: Promover momentos de interação com os stakeholders externos (exceto 

EE) 

*Promoção de atividades pedagógicas e formativas durante o curso, que visem uma aproximação da 

escola/alunos/as às entidades e permitam uma melhor integração, futuramente, no mercado de trabalho. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 12: Manter a taxa de participação dos/as alunos/as em projetos nacionais e 

internacionais 

*Dinamização de atividades, que permitam a participação dos/as alunos/as em projetos nacionais e 

internacionais, visando um aprofundamento de competências/aprendizagens, em plena articulação com o 

currículo a saída profissional por eles escolhida. 

INDICADOR EQAVET Nº5 - TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DE CURSOS DE EFP 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Reforçar as redes e as parcerias com os serviços/empresas locais e 

regionais 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Reforçar o nº de protocolos de cooperação, para a partilha de boas 

práticas 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4:  Garantir a satisfação das entidades de acolhimento de FCT 

*Reforço do sistema de protocolos estabelecidos com as diversas empresas e serviços locais e regionais. 

*Convite aos empresários e/ou especialistas das áreas de formação dos cursos em funcionamento (FCT ou 

outros) para participação em atividades promovidas pela Escola (ex: workshops para testemunhos pessoais 

e/ou técnicos) 

*Organização de visitas de estudo às empresas e/ou serviços. 
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*Participação e/ou promoção de uma Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo que conte com a 

participação de empresas, serviços e associações nas áreas de formação. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Motivar os/as alunos/as para o prosseguimento de estudos, através da 
disponibilização de informação sobre instituições de ensino superior e outras 
*Elaboração de um dossiê digital que disponibilize informação orientadora dos percursos a seguir, quer a nível 

académico quer profissional. 

*Convite a ex-alunos/as das áreas de formação, que optaram pelo prosseguimento de estudos, para partilha de 

experiências pessoais, académicas e profissionais. 

*Organização de visitas de estudo aos estabelecimentos do Ensino Superior na área de formação. 

*Dinamização de sessões de esclarecimento e/ou orientação pelo SPO. 

*Apoio na candidatura a instituições para prosseguimento de estudos. 

*Criação de uma equipa de acompanhamento dos alunos/as pós-conclusão do ensino secundário profissional. 

 

 

INDICADOR EQAVET Nº6 - UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO 

a) percentagem de alunos/as / formandos/as que completam um curso de EFP e que trabalham em 

profissões diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Dotar os/as alunos/as das competências pessoais e sociais necessárias à 
procura de emprego/ inserção no mercado de trabalho 

*Dinamização de atividades com vista à preparação dos/as alunos/as para a procura de emprego/ inserção no 

mercado de trabalho no último ano do ciclo de formação (técnicas/estratégias de procura ativa de emprego, 

simulações de entrevistas, elaboração de CV e cartas de candidatura, empreendedorismo, divulgação de 

programas/medidas de apoio existentes…). 

*Apoio a os/as alunos/as prestes a concluir os cursos na exploração de/inscrição em plataformas de procura de 

emprego. 

*Solicitação às entidades de FCT de cartas de recomendação, no fim de cada FCT (se aplicável). 

*Criação de uma equipa de acompanhamento dos/as alunos/as pós-conclusão do ensino secundário 
profissional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Potenciar a empregabilidade dos/as alunos/as após a conclusão do curso 
na respetiva área de formação 

*Contacto com as entidades parceiras (entidades de FCT e outras) no sentido de aferir a sua intenção de 
contratar novos colaboradores. 
*Certificação dos/as alunos/as pelas atividades desenvolvidas nas áreas de formação, para aperfeiçoamento do 
currículo. 
*Solicitação às entidades de FCT de cartas de recomendação, no fim de cada FCT (se aplicável). 
*Comunicação às entidades de FCT, após a conclusão de cada ciclo de formação, da disponibilidade dos 
diplomados para ingressar no mercado de trabalho. 
*Participar e/ou promover uma Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo que conte com a 
participação de empresas, serviços e associações nas áreas de Formação. 
*Apoio a os/as alunos/as prestes a concluir os cursos na exploração de/inscrição em plataformas de procura de 

emprego. 

*Criação de uma equipa de acompanhamento dos/as alunos/as pós-conclusão do ensino secundário 

profissional. 
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INDICADOR EQAVET Nº6 - UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO 

b) utilização das competências adquiridas no local de trabalho: percentagem de empregadores 

que estão satisfeitos com os/as formandos/as que completaram um curso de EFP 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Auscultar o mercado de trabalho para definição dos conteúdos a lecionar 
nas disciplinas da componente de formação tecnológica 

* Levantamento das entidades empregadoras, locais e regionais, em articulação com a autarquia e CIMAA. 

* Contactos com as entidades empregadoras para auscultação de necessidades e recolha de sugestões. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Capacitar docentes e não docentes envolvidos nos cursos profissionais 

* Levantamento das necessidades formativas junto dos/as docentes e não docentes. 

* Articulação com o Centro de Formação e/ou outras entidades (instituições de ensino superior, IEFP...) para 

dar resposta às necessidades formativas. 

 

2.8 – Metodologias de recolha de dados e de feedback relativos aos indicadores e 

descritores em uso na gestão de oferta de Educação e Formação Profissional  
Tabela 16- Metodologias de recolha de dados 

INDICADOR EQAVET Nº 4: TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

INDICADOR AEG INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS CALENDARIZAÇÃO 

Taxa de abandono Atas CT 
Final de cada período 

letivo 

Taxa de desistência  Atas CT Final de cada período 
letivo 

Taxa de alunos/as com 
módulos/UFCD em atraso 

Atas CT 
Final de cada período 

letivo 

Taxa de sucesso em cada 
módulo/UFCD 

Atas CT 
Final de cada período 

letivo 

Taxa de alunos/as sujeitos a 
Plano de Recuperação 

Atas CT 
Final de cada período 

letivo 

Taxa de ocorrências 
disciplinares 

Atas CT 
Final de cada período 

letivo 

Taxa de satisfação dos/as 
alunos/as 

Questionário 
Final de cada período 

letivo 

Taxa de satisfação dos EE Questionário 
Final de cada período 

letivo 

Taxa de satisfação dos/as 
docentes / formadores/as 

Questionário 
Final de cada período 

letivo 
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Taxa de satisfação dos 
stakeholders externos (exceto 

EE) 
Questionário Final do ano letivo 

Taxa de participação dos EE 
nos momentos de interação 

com a escola 
Atas CT 

Final de cada período 
letivo 

Taxa de momentos de 
interação com os stakeholders 

externos (exceto EE) 
Atas CT 

Final de cada período 
letivo 

Taxa de alunos/as 
participantes em projetos 
nacionais e internacionais 

Atas CT 
Final de cada período 

letivo 

  INDICADOR EQAVET Nº 5 - TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DE CURSOS DE EFP 

INDICADOR AEG 
INSTRUMENTO DE 

RECOLHA 
CALENDARIZAÇÃO 

Nº atividades que envolvam os 
serviços/empresas locais e regionais, por 

curso 
Atas CT Final de cada período letivo 

Nº atividades (por curso) motivadoras do 
prosseguimento de estudos, através da 
disponibilização de informação sobre 

instituições de ensino superior e outras 

Atas CT 
Final de cada período letivo 

do ano final do ciclo de 
formação 

Nº de partilhas de boas práticas de cada 
curso. 

Atas de reunião, página do 
agrupamento, relatórios do 
plano anual de atividades 

Final de cada período letivo 

Taxa de satisfação das entidades de 
acolhimento de FCT. 

Questionário 
No final de cada ano letivo 

que inclui FCT 

  INDICADOR EQAVET Nº 6 A) - UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO: 
PERCENTAGEM DE ALUNOS/AS / FORMANDOS/AS QUE COMPLETAM UM CURSO DE EFP E QUE TRABALHAM EM 
PROFISSÕES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO QUE CONCLUÍRAM. 

INDICADOR AEG 
INSTRUMENTO DE 

RECOLHA 
CALENDARIZAÇÃO 

Nº de atividades com vista à preparação 
dos/as alunos/as para a procura de 
emprego/ inserção no mercado de 
trabalho no último ano do ciclo de 

formação 

Atas CT 
Final de cada período letivo 

do ano final do ciclo de 
formação 

Taxa de recomendação pelas entidades 
de FCT de alunos/as após a conclusão do 

curso 
Última ata de CT 

Final do último ano do ciclo 
de formação 

 INDICADOR EQAVET Nº 6 B) - UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO: 
PERCENTAGEM DE EMPREGADORES QUE ESTÃO SATISFEITOS COM OS/AS FORMANDOS/AS QUE 
COMPLETARAM UM CURSO DE EFP 
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INDICADOR AEG 
INSTRUMENTO DE 

RECOLHA 
CALENDARIZAÇÃO 

Nº de momentos de auscultação do 
mercado, antes da definição dos 

conteúdos a lecionar nas disciplinas 
técnicas 

Atas CT/equipa educativa No final do 1º período 

Nº de ações de capacitação para docentes 
e não docentes dos cursos profissionais 

Relatório do plano de 
formação interno 

No final do ano letivo 

 

2.9 – Estratégia de monitorização de processos/resultados  

É da responsabilidade dos/as diretores/as de turma o controlo semanal da assiduidade dos/as alunos/as, 

bem como o contacto com os EE, pelo meio mais expedito, sempre que um aluno/a atinja metade do 

limite de faltas (justificadas ou injustificadas) a cada módulo/UFCD, o qual é registado em documento 

próprio. 

À equipa educativa, que reúne quinzenalmente, cabe monitorizar o aproveitamento, comportamento e 

assiduidade dos/as alunos/as, por forma a permitir a aferição de quaisquer sinais desviantes no que diz 

respeito à conclusão de módulos e percentagem de sucesso. Torna-se assim, possível, de uma forma 

concertada e colaborativa, agir para a prevenção, aferindo estratégias de recuperação prévias à 

conclusão dos módulos e articulando estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com vista à 

promoção do sucesso. 

Nas reuniões de final de período, em reunião de conselho de turma de avaliação, todos estes dados 

(faltas e natureza das mesmas, módulos em atraso, número de módulos recuperados, mecanismos 

desencadeados para a recuperação dos módulos, taxa e qualidade do sucesso, número e tipo de 

contactos efetuados com os/as encarregados/as de educação, atividades realizadas, metodologias e 

estratégias implementadas em cada turma em relação ao comportamento e aproveitamento, 

ocorrências disciplinares, momentos de interação com stakeholders externos) são devidamente 

registados em ata e fornecidos à coordenadora dos cursos profissionais, que elabora um relatório com 

as informações das diferentes turmas, analisado e avaliado pela equipa EQAVET para aferir se os 

objetivos traçados no plano de ação estão a ser cumpridos. 

A equipa EQAVET é responsável pela elaboração, aplicação e tratamento de resultados de um 

questionário que permita aferir as expectativas dos/as alunos/as face ao curso profissional que 

frequentam (no início do ano letivo), bem como pelos questionários de satisfação a aplicar, por período 

letivo, a alunos/as, EE e professores/as. É ainda da sua responsabilidade a aplicação de todos os 

questionários aos stakeholders externos. 
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Tendo em conta os resultados obtidos em cada período (questionários e relatório trimestral da 

coordenadora dos cursos profissionais), a equipa EQAVET elabora um relatório que permitirá uma 

monitorização trimestral, o qual permite detetar precocemente se a escola está a trabalhar para 

alcançar os objetivos traçados e corrigir os eventuais desvios em tempo útil. Deste deve ser dado 

conhecimento a todos os stakeholders. Este relatório permite ainda a avaliação e revisão do plano de 

ação. 

2.10 – Explicitação das metodologias para análise contextualizada dos resultados 

alcançados e definição das melhorias a introduzir na gestão da Educação e Formação 

Profissional  

O AEG, de forma a promover a garantir a melhoria contínua da qualidade do EFP, aposta num processo 

contínuo de autoavaliação, assente na perspetiva de todos os intervenientes no processo educativo, 

bem como de evidências concretas. Esta análise contextualizada dos processos e dos resultados, assente 

em relações dialógicas, de partilha, de colaboração e de envolvimento de stakeholders internos e 

externos é o que permite tomar decisões sustentadas e sustentáveis. 

Assim, perspetiva-se que a divulgação dos resultados pela equipa EQAVET seja efetuada de diversas 

formas, tendo em conta os diferentes stakeholders, a saber: 

Pessoal docente e não docente: trimestralmente, em sede de reunião dos diversos órgãos intermédios 

(conselho geral, conselho pedagógico, conselho de turma) bem como em eventuais reuniões gerais. 

 Alunos/as: semestralmente, em reunião geral de alunos/as. 

 Stakeholders externos: semestralmente, em momentos organizados para o efeito. 

Refira-se ainda que toda a informação será disponibilizada na página eletrónica do agrupamento, no 

separador EQAVET, estando todos os documentos abertos à discussão e a propostas de melhoria. Estas 

deverão ser explanadas presencialmente, aquando da apresentação dos documentos, ou enviadas por 

e-mail para direcao@agrupamentoverticalgaviao.pt. 

2.11 – Informação a disponibilizar relativa à melhoria contínua da oferta de Educação 

e Formação Profissional, sua periodicidade e formas de divulgação 

Os documentos produzidos pela Equipa EQAVET serão divulgados ao longo das várias fases do Ciclo de 

Qualidade (Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão), obedecendo a uma calendarização 

trimestral ou anual, dependendo da natureza dos documentos, a saber: 

- Documento Base; 

- Plano de Ação; 

- Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação; 

mailto:direcao@agrupamentoverticalgaviao.pt
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- Relatório do Operador; 

- Outros documentos síntese de divulgação dos resultados obtidos. 

Privilegiar-se-á, enquanto canal de comunicação, a página eletrónica da escola e redes sociais, 

perspetivando-se também a organização de sessões de divulgação e publicações na revista do 

agrupamento, “Página Aberta” e/ou participações em eventos locais, regionais e nacionais. 

Refira-se que todos os stakeholders, internos e externos, são incentivados à participação e 

responsabilização partilhadas no processo de melhoria contínua da EFP do AEG, quer de forma 

presencial, quer através de outros canais de comunicação (e-mail, equipas MS Teams…) 


