
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Base 
 

 



3 

  

 
 

 

DOCUMENTO BASE 

 

 

Nome da entidade formadora 

Escola Secundária de Felgueiras 

 

 

Morada e contactos da entidade formadora 

Morada e contactos: Av. Dr. Manuel de Faria e Sousa - 4610-178 Felgueiras 

Telefone: 255 310720 

Fax: 255 310729 

Email: esfelgueiras@esfelgueiras.org 

Website: www.esfelgueiras.pt 

 

 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora  

Diretora: Anabela Barbosa Leal 

Telefone: 255 310720  Fax: 255 310729 

Email: diretor@esfelgueiras.org 

Website: www.esfelgueiras.pt 

mailto:esfelgueiras@esfelgueiras.org
http://www.esfelgueiras.pt/
mailto:diretor@esfelgueiras.org
http://www.esfelgueiras.pt/


3 

  

 Dezembro de 2019 - Página 3 de 96 
 

Índice 
Índice ............................................................................................................................................. 3 

Índice de figuras ............................................................................................................................ 5 

Índice de tabelas ........................................................................................................................... 6 

Siglas e Acrónimos ........................................................................................................................ 7 

Introdução ..................................................................................................................................... 8 

PARTE I – Escola Secundária de Felgueiras e opções a tomar no processo de alinhamento ....... 9 

1. Historial e tradição pedagógica da ESF ................................................................................... 9 

2. Caracterização do meio socioeconómico e cultural e da Escola ............................................. 12 

2.1 Caraterização do meio socioeconómico e cultural ....................................................... 12 

2.2 Natureza da instituição e seu contexto ................................................................................ 15 

2.2.1 Princípios e Valores ............................................................................................................ 17 

2.2.3 Visão ................................................................................................................................... 18 

3. Objetivos Gerais e Objetivos Estratégicos .............................................................................. 18 

3.1 Indicadores EQAVET e objetivos estratégicos para o Ensino Profissional..................... 19 

4. Estrutura orgânica da instituição e cargos associados............................................................ 21 

5. Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria da oferta de EFP ..................................... 22 

5.1 Stakeholders Internos ................................................................................................... 22 

5.2 Stakeholders Externos ........................................................................................................... 23 

6. Identificação da oferta formativa de nível 4, Ensino Profissional ........................................... 24 

6.1 Ano letivo 2016/2017 ............................................................................................................ 24 

6.2 Ano letivo 2017/2018 ............................................................................................................ 25 

6.3 Ano letivo 2018/2019 ............................................................................................................ 26 

6.4 Ano letivo 2019/2020 ............................................................................................................ 27 

7. Diagnóstico da situação face aos referentes do processo de alinhamento com o Quadro 

EQAVET ....................................................................................................................................... 29 

8. Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os objetivos estratégicos da 

instituição .................................................................................................................................... 32 

PARTE II - Sistema de Garantia da Qualidade criado em resultado do processo de alinhamento

 ............................................................................................................................................................... 34 



 

  

 Dezembro de 2019 - Página 4 de 96 
 

1. Metodologias para a participação dos stakeholders da ESF na melhoria contínua da 

oferta de EFP ............................................................................................................................... 35 

2. Objetivos, metas e indicadores a alcançar na gestão da oferta de EFP a partir dos objetivos 

estratégicos da instituição .......................................................................................................... 52 

3. Descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar face aos objetivos e metas a alcançar na 

gestão da oferta de EFP .............................................................................................................. 56 

4. Explicitação das metodologias de recolha de dados e de feedback ..................................... 58 

5. Explicitação da estratégia de monitorização de processos e resultados na gestão da oferta 

de EFP .......................................................................................................................................... 59 

6. Metodologias para análise contextualizada dos resultados alcançados e definição das 

melhorias a introduzir na gestão da EFP ..................................................................................... 60 

7. Definição da informação a disponibilizar relativa à melhoria contínua da oferta de EFP, sua 

periodicidade e formas de divulgação ........................................................................................ 61 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................... 62 

Legislação .................................................................................................................................... 62 

ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO ....................................................................................................... 63 

ANEXO 2 – REFERENCIAL PARA O ALINHAMENTO COM O QUADRO EQAVET ........................... 88 

ANEXO 3 – FLUXOGRAMA REVISÃO ............................................................................................ 95 

 



3 

  

 Dezembro de 2019 - Página 5 de 96 
 

Índice de figuras 

Figura 1 - Localização do Concelho de Felgueiras ....................................................................... 13 

Figura 2 - Mapa do concelho de Felgueiras ................................................................................ 14 

Figura 3 - Estrutura Orgânica ...................................................................................................... 21 

 



3 

  

 Dezembro de 2019 - Página 6 de 96 
 

Índice de tabelas 

Tabela 1 - Objetivos gerais e estratégicos .................................................................................. 19 

Tabela 2 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2016/2017 .................................................. 25 

Tabela 3 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2017/2018 .................................................. 26 

Tabela 4 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2018/2019 .................................................. 27 

Tabela 5 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2019/2020 .................................................. 28 

Tabela 6 - Metodologias para a participação dos stakeholders ................................................. 51 

 



 

  

 Dezembro de 2019 - Página 7 de 96 
 

 

Siglas e Acrónimos 

ESF Escola Secundária de Felgueiras 

AEE Avaliação Externa de Escola 

ANQEP Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

APEE Associação de Pais e Encarregados de Educação 

CAI Comissão de Avaliação Interna 

CD Cidadania e Desenvolvimento 

CFAE SN Centro de Formação de Associação de Escolas Sousa Nascente 

CFD Classificação Final da Disciplina 

CIF Classificação Interna de Frequência 

CPCJ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CQ Centro Qualifica 

DT Diretor de Turma 

EMAEI Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

ENEC Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

EFA Educação e Formação de Adultos 

EFP Educação e Formação Profissional 

EQAVET Sistema de Garantia de Qualidade e Melhoria Contínua do Ensino e Formação Profissional 

ESF Escola Secundária de Felgueiras 

LBSE Lei de Bases do Sistema Educativo 

PAA Plano Anual de Atividades 

PD Pessoal Docente 

PE Projeto Educativo 

PEI Plano Estratégico de Intervenção 

PIICIE Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escola 

PND Pessoal Não Docente 

RVCC Reconhecimento, Validação Certificação de Competências 

SIGE 
SIGO 

Sistema Integrado de Gestão Escolar 
Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa 
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Introdução 

A ESF iniciou o seu caminho para a certificação do seu EFP (Ensino e Formação Profissional), 

seguindo um modelo de gestão da qualidade e certificação, denominado EQAVET, proposto pela 

ANQEP, IP.  

O Documento Base é o documento inicial, de compromisso, onde se encara o sistema EQAVET 

como um desafio e um elemento de planeamento indispensável para o futuro da EFP. O Documento 

Base visa um duplo propósito, segundo a própria ANQEP: “(i) afirmar o compromisso da instituição 

com o alinhamento do sistema de garantia da qualidade (a criar ou adaptar) com o Quadro EQAVET, 

e com a melhoria contínua da oferta de EFP, no contexto da sua missão, visão e intervenção” e “(ii) 

estabelecer as mudanças a implementar nas práticas em uso na instituição, face aos princípios 

EQAVET e às práticas de gestão da EFP a observar, assim como aos indicadores a utilizar”. 

Este documento está organizado em duas partes que, estruturadamente, apoiam o modelo 

adotado. Na primeira, faz-se a apresentação da Escola enquanto instituição vocacionada para o 

serviço público de educação como parte integrante e interativa com os agentes de desenvolvimento 

socioeconómico no contexto regional. Na segunda parte, tendo como ponto de partida os resultados 

dos indicadores de referência calculados no triénio 2014-2017 para diagnóstico da situação, 

descreve-se o sistema de avaliação e de garantia da qualidade a implementar na ESF, em 

consonância com o quadro EQAVET. Nesta, identifica-se o envolvimento dos stakeholders, as fases 

do Sistema de Garantia da Qualidade através dos indicadores selecionados e, ainda, o modo como, 

em cada fase, os resultados são recolhidos, utilizados e divulgados para benefício do Plano de Ação e 

metas inscritas no Projeto Educativo. 

A partir deste documento, estabelece-se um elevado grau de compromisso na medida em que 

o mapeamento da situação existente na nossa Escola face ao Quadro EQAVET foi trabalhado em 

estreita colaboração com os nossos stakeholders (internos e externos) e cimenta, ainda mais, a 

participação e a responsabilidade da ESF no desenvolvimento socioeconómico da sua região e na 

preparação dos seus formandos para os conhecimentos e as competências individuais exigidas para o 

século XXI.  
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PARTE I – Escola Secundária de Felgueiras e opções a tomar no 
processo de alinhamento 

1. Historial e tradição pedagógica da ESF 

A Escola Secundária de Felgueiras foi reconhecida oficialmente no ano letivo de 1975/76. 

Todavia, antes da referida oficialização, a localidade já experimentava a importância de um 

estabelecimento de ensino para apoiar o seu desenvolvimento e foi com esse intuito que, 

inicialmente, o Externato Infante D. Henrique se fixou como estabelecimento de ensino em 

Felgueiras para alunos do antigo Curso Geral, o equivalente ao atual 3º ciclo. 

O Externato funcionava nas antigas instalações do Centro de Saúde da Freguesia de Margaride, 

mas a crise política e financeira, que então se fez sentir, chamou a atenção de diversos docentes do 

Externato para a necessidade de oficializar este estabelecimento de ensino, que se encontrava numa 

situação económica difícil. Iniciaram-se, então, diligências no sentido da sua oficialização e, logo nos 

inícios dos anos 70, o Externato passou a funcionar como secção do Liceu Nacional de Guimarães. 

No período da revolução de 25 de abril de 1974, a, então, secção de Felgueiras adquire 

autonomia e nasce, administrativamente, a atual Escola Secundária de Felgueiras (com o código 

401687), de acordo com o Decreto-Lei nº 260-B/75 de 26 de Maio (Diário da República - I Série). 

As instalações da escola, em pavilhões pré-fabricados - atualmente pertencentes à Escola 

Profissional e ao Instituto de Ciências Educativas -, foram inauguradas em finais de 1975, juntamente 

com o respetivo Pavilhão Gimnodesportivo. 

Em 1975/76, o corpo docente era constituído por cerca de 30 professores, sendo o quadro de 

professores efetivos reduzido. Em funcionamento, nessa altura, estavam os seguintes cursos: 

▪ O 7º Ano de escolaridade do Curso Unificado que tinha sido lançado em 1975/76, em 

substituição dos "antigos" Ensino Liceal e Técnico; 

▪ O 2º e 3º anos do Curso Geral do Liceu (os "antigos" 4º e 5º anos liceais); 

▪ O 2º e 3º anos do Curso Geral de Comércio; 

▪ Uma turma do Curso Geral Liceal Noturno (1ºano). 

Ao longo do tempo, os Cursos Novos atrás indicados foram prosperando, substituindo os 

antigos que iam sendo, progressivamente, extintos. 

Em 1978/1979, iniciaram-se os Cursos Complementares Liceais Noturnos com uma turma de 

Letras e outra de Ciências, cuja procura se revelou farta, pois evita-se, em parte, que os alunos se 

deslocassem para Guimarães. 

A partir de outubro de 1979, inicia-se o "novo" 10º ano de escolaridade nas Áreas de Saúde e 

Humanísticos com uma turma de cada área. No 9º ano, passaram a funcionar as opções Saúde e 
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Contabilidade; o 12º ano da chamada via de ensino, por sua vez, só começou a funcionar a partir de 

1983/1984. 

Em 1983, foi lançado, a nível nacional, o Ensino Técnico Profissional (E.T.P.), unicamente em 

experiência em três escolas do país. No ano subsequente, a experiência foi alargada a mais seis 

escolas, uma das quais a Escola Secundária de Felgueiras. O "calendário" do Ensino Técnico 

Profissional, nesta escola, processou-se do seguinte modo:   

- 1984 - Curso Técnico-Profissional de Contabilidade, da Área de Estudos Económico-Sociais, o 

que permitiu a colocação de um Psicólogo/Técnico de Orientação Escolar e Profissional, uma grande 

otimização para a época. As turmas desse curso prosseguiram até ao 12º ano e sempre em 

renovação; 

- 1986 - Criação do Curso de Informática, da Área de Estudos Científico-Tecnológicos; 

- 1988 - Criação do Curso de Informática de Gestão, da Área de Estudos Económico-Sociais; 

- 1990 - Criação do Curso de Secretariado, da Área de Estudos Humanísticos.  

No âmbito do Ensino Técnico-Profissional, a Escola destacou-se como sendo uma das primeiras 

a dar início aos cursos desta área. A partir do ano letivo de 1987/1988, começaram a funcionar os 

Estágios de Aproximação à Vida Ativa, nas empresas da região. 

Com o aumento da população estudantil, aliado a uma degradação cada vez maior das 

instalações escolares, o velho estabelecimento deixou de ter capacidade de resposta e, cedo, nasce a 

ideia de construir uma escola definitiva, já que a existente tinha sido erigida provisoriamente. Com 

capacidade para acolher 400 alunos, albergou mais de 1000 alunos no último ano em que funcionou 

nessas mesmas instalações. 

No ano letivo de 1989/1990, último ano em que a escola funcionou nas instalações provisórias, 

já tinha um corpo docente constituído por setenta e sete professores, responsáveis pela lecionação 

das aulas em quarenta e duas turmas: dez turmas do 7º ano, sete do 8º, seis do 9º, quatro no 10º, 

11º e 12º ano, quatro nos Cursos Gerais de Administração e Comércio e três nos Cursos 

Complementares Noturnos. 

Lutando cada vez com maiores dificuldades - instalações debilitadas, excesso de alunos, com 

falta de material e de salas -, toda a comunidade escolar acolheu, com satisfação, a mudança de 

instalações. Assim, é desde o ano letivo de 1990/91 que a Escola passa a funcionar no local onde se 

encontra atualmente.  

Na altura da sua construção, a mudança de instalações não recolheu unanimidade de opiniões, 

visto a situação geográfica da escola ser desfavorável em vários aspetos: terrenos pantanosos, área 

fria, falta de recintos cobertos para a prática desportiva, falta de um pavilhão polivalente e, o que 

ainda levantou mais polémica, o facto de se construir um estabelecimento novo que é logo à partida 
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insuficiente para a população estudantil que o frequenta: com capacidade para 900 alunos, alberga, 

logo no primeiro ano, um número superior a 1000. 

A partir de 1993/1994, foi generalizada a todo o país a Reforma Educativa no Ensino 

Secundário, começando logo a funcionar, nesta escola, os Agrupamentos 1 (Científico-Natural e 

Tecnológico de Informática), 3 (Económico-Social: Curso Tecnológico de Administração) e 4 

(Humanidades: Caráter Geral). A partir de 1996/1997, passou a funcionar também o Agrupamento 2 

– (Artes: Caráter Geral).  

Com um aumento cada vez mais significativo do número de alunos, foi necessário, desde logo, 

proceder ao aumento das instalações. Assim, já no ano letivo de 1994/95, passaram a funcionar oito 

salas pré-fabricadas e, no ano letivo de 1995/96, um novo pavilhão entrou em funcionamento, o 

denominado Pavilhão G, e foi construído também o Pavilhão Gimnodesportivo que servia, além da 

Escola Secundária, a vizinha Escola EB2/3 D. Manuel Faria e Sousa. O supracitado pavilhão passou a 

funcionar exclusivamente a favor da Escola Secundária no ano letivo de 1999/2000 e, a partir de 

2002/2003, passaram a existir apenas duas salas pré-fabricadas, as quais servem simplesmente como 

arrecadação. 

A partir de 1999/2000, em consequência do Decreto-Lei 115-A/98, a escola passou a ter os 

seguintes Órgãos de Administração e Gestão: Assembleia de Escola, Conselho Pedagógico, Conselho 

Executivo e Conselho Administrativo. 

A partir de 2001/2002, em consequência do Decreto-Lei 6/2001, Escola entrou na 

Reorganização Curricular do terceiro ciclo, cuja principal alteração foi a introdução de três áreas 

curriculares não disciplinares, a saber: Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica. 

A partir de 2003/2004, Escola entra na Reforma do Ensino Secundário. 
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2. Caracterização do meio socioeconómico e cultural e da 

Escola 

Um dos desafios mais importantes que se coloca a uma escola a nível externo é a sua interação 

apropriada com o meio envolvente. Cada escola deve criar com o meio em que se insere uma teia de 

relações institucionais que, por um lado, acarrete benefícios consideráveis para o desempenho da 

sua missão e, por outro, represente uma mais-valia para as instituições e entidades envolvidas nesse 

processo. 

2.1  Caraterização do meio socioeconómico e cultural 

Origem e história 

A história de Felgueiras também se confunde com a fundação da nacionalidade e a sua 

consolidação. A este propósito, há vários reconhecimentos régios. Também abonam a Terra alguns 

vultos ilustres da nossa história coletiva, tais como Nicolau Coelho, Leonardo Coimbra e Manuel Faria 

e Sousa que são oriundos de Felgueiras. 

O Brasão de Felgueiras, peça essencial em armaria, é esmaltado de 

negro, por Felgueiras ser terra de trabalho; de prata, para expressar a 

franqueza do seu povo trabalhador; com borda ondulada de azul, para mostrar 

que é fertilizada pelo rio Sousa e, parcialmente, pelo Vizela; com dois cachos de 

uvas maduras, para representar a sua maior riqueza tradicional – o vinho 

verde; com doze abelhas de ouro, para simbolizar que, do trabalho coletivo e 

persistente do seu povo, tem resultado uma forte implementação industrial, maior poder económico 

e melhor nível de vida. A coroa moral sobre o escudo tem quatro torres de prata, por se tratar de 

uma terra com a categoria de vila. Sendo a sede do concelho cidade, obriga a Lei que a bandeira seja 

gironada, isto é dividida em oito peças. As cores que predominam são o amarelo e a púrpura com os 

cordões e borlas de ouro e púrpura; a haste e a lança são douradas. 

Meio envolvente e população 

Com uma população calculada em 56 651 habitantes (dados referentes ao ano de 2018, 

PORDATA), ocupando uma área de 116 Km2, Felgueiras é considerada por muitos como a capital do 

calçado e “solar do vinho verde”. Felgueiras é tipicamente um território de interior, situa-se na parte 

superior do Vale do Sousa, que agrega os concelhos de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços 

de Ferreira, Paredes e Penafiel, no limite norte do distrito do Porto. Confinado com os Concelhos de 
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Amarante e Lousada, do mesmo distrito e com os Concelhos de Celorico de Bastos, Fafe, Guimarães 

e Vizela do distrito de Braga. 

 

Figura 1 - Localização do Concelho de Felgueiras 

 

Os principais centros urbanos são Felgueiras, sede do Concelho, Lixa, Barrosas e Longra. Por 

decisão da Assembleia da República, a 13 de julho de 1990, Felgueiras foi elevada à categoria de 

cidade e Barrosas à categoria de vila. Tal como Felgueiras, a anterior vila da Lixa recebeu distinção 

semelhante, passando a cidade no dia 21 de junho de 1995, ao passo que Longra viu reconhecida a 

sua pretensão de elevação a vila a 1 de julho de 2003. 

A cidade de Felgueiras dista do Porto em 53 Km; de Braga, 39 km; de Celorico de Basto, 30 Km; 

de Guimarães, 17 Km; de Amarante, 18 Km; de Lousada, 14 Km; de Fafe, 13 Km e de Vizela em 12 

Km. 

O concelho de Felgueiras é constituído por 20 freguesias: Aião; Airães; Friande; Idães; 

Jugueiros; Macieira da Lixa e Caramos; Margaride, Várzea, Lagares, Varziela e Moure (Felgueiras); 

Pedreira, Rande e Sernande; Penacova; Pinheiro; Pombeiro de Ribavizela; Refontoura; Regilde; 

Revinhade; Sendim; Torrados e Sousa; Unhão e Lordelo; Vila Cova da Lixa e Borba de Godim; Vila Fria 

e Vizela (São Jorge); Vila Verde e Santão. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ai%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Air%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friande_(Felgueiras)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jugueiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Macieira_da_Lixa_e_Caramos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Margaride_(Santa_Eul%C3%A1lia),_V%C3%A1rzea,_Lagares,_Varziela_e_Moure
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Pedreira,_Rande_e_Sernande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Penacova_(Felgueiras)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinheiro_(Felgueiras)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pombeiro_de_Ribavizela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Refontoura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regilde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revinhade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sendim_(Felgueiras)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Torrados_e_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Unh%C3%A3o_e_Lordelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Vila_Cova_da_Lixa_e_Borba_de_Godim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Vila_Fria_e_Vizela_(S%C3%A3o_Jorge)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Vila_Fria_e_Vizela_(S%C3%A3o_Jorge)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Vila_Verde_e_Sant%C3%A3o
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Figura 2 - Mapa do concelho de Felgueiras 

 

Atividades económicas 

A interioridade do Concelho sempre se fez sentir, mas, só após o 25 de abril, e através do 

Poder Local Democrático, Felgueiras quebrou algumas barreiras e conquistou um lugar de destaque 

no panorama económico e social do país, tendo-se afirmado no panorama nacional contra a 

dependência e o isolamento. 

De acordo com informação disponibilizada pelo Jornal de Notícias na sua página WEB, estão 

recenseadas em Felgueiras cerca de 944 empresas de indústria transformadora. Dessas, 5,3% são do 

sector têxtil/vestuário e, à indústria do calçado, cabe cerca de 64,5% das referidas empresas 

existentes no concelho de Felgueiras. 

Segundo os últimos censos, o Concelho apresenta elevada taxa de atividade e reduzida taxa de 

desemprego. Nesta altura, a situação de quase pleno emprego, aspeto que é justificado pela 

existência da indústria de calçado que absorve cerca de ¾ da população ativa do Concelho e também 

dos concelhos vizinhos.  

O sector primário tem vindo a afirmar-se devido à produção vinícola de vinho verde, ao kiwi e 

a culturas novas como o espargo e o mirtilo. A Adega Cooperativa de Felgueiras tem-se assumido 
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como um fator importante de desenvolvimento não só do Concelho, mas de toda a região do Vale do 

Sousa. 

O sector terciário, por sua vez, tem vindo a ganhar alguma relevância, no entanto ainda tem 

um peso relativamente baixo. 

2.2 Natureza da instituição e seu contexto 

A Escola Secundária de Felgueiras tem vindo a assumir, nos últimos anos, a sua matriz ideológica de 

escola em melhoria, uma vez que prefere o desenho mais pragmático desse movimento do que os 

contornos mais académicos do movimento das escolas eficazes ou o movimento da melhoria da 

eficácia escolar, que resultou da fusão dos dois primeiros. 

As escolas em melhoria caraterizam-se por 

 

“…um esforço sistemático e sustentado dirigido para a mudança das condições de aprendizagem e 

de outras condições internas com elas relacionadas, numa ou mais escolas, com a finalidade última de 

concretizar mais eficazmente as finalidades educativas”. Lima (2008, pp. 341-342) 

A esta caraterização sumária convém acrescentar, porque são esclarecedoras, algumas das 

principais linhas de força para a atuação das escolas em melhoria: encarar a escola como o centro da 

mudança; lidar com a mudança de uma forma sistemática; eleger como principais alvos da mudança 

as “condições internas” das escolas; e adotar estratégias integradas de implementação de medidas. 

Em conformidade com este quadro concetual, a Escola Secundária de Felgueiras tem vindo a 

desenvolver processos, dos mais complexos, como a avaliação interna, aos mais simples, como a 

implementação de algumas mudanças administrativas, que correspondem às preocupações 

enumeradas no parágrafo anterior. 

Apesar disso, não podemos negligenciar que estamos num momento de viragem dos sistemas 

educativos, o qual exige o repensar do modelo tradicional de ensino que, ainda hoje e apesar de 

alguns esforços, se vai mantendo nas escolas. Por isso, “lidar com a mudança de forma sistemática” 

implica, no Séc. XXI, ir mais longe e estruturar mesmo alterações ao modelo de ensino vigente, no 

sentido de preparar convenientemente as novas gerações para os desafios locais, regionais, nacionais 

e internacionais que terão que enfrentar. 

Na sociedade do século XXI, o conhecimento e as competências individuais constituem-se, assim, 

como o capital humano de maior valor. São eles que preparam os jovens para a celeridade com que as 

5 
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mudanças acontecem, para a tomada de decisões e para a gestão de situações que permitirão a cada 

um desenvolver de forma estruturada o seu projeto de vida e ser um agente de evolução social. 

No entanto, o conhecimento adquirido hoje nas escolas já não pode ser perspetivado como um 

património imutável para o resto da vida dos alunos, como acontecia no século passado. As mudanças 

rápidas criam novas necessidades e cada aluno tem de ser preparado para identificar necessidades 

de conhecimento e possuir mecanismos que lhe possibilitem ser o “criador” do conhecimento de que 

necessita em diferentes situações e em diferentes contextos. À saída da escolaridade obrigatória, o 

aluno tem de ser detentor de um perfil (Perfil do aluno à saída da Escolaridade Obrigatória) que lhe 

permita aprender de acordo com as necessidades que o seu percurso de vida lhe vier a impor. 

A integração das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino/aprendizagem 

tem-se revelado um auxiliar importantíssimo nesta mudança de paradigma, de um ensino tradicional 

para um ensino construtivista, ancorado numa perspetiva sociocognitiva. 

É, pois, imperioso a integração das TIC no contexto educativo. E é igualmente imperioso que a 

escola prepare os alunos para o uso eficiente e eficaz e para a integração dessas tecnologias 

obedecendo sempre a princípios universais de cidadania e de mundividência que devem ser a base de 

qualquer processo educativo/formativo. 

Este projeto educativo pretende, num horizonte de mais três anos, ser uma orientação estruturada 

para que na Escola Secundária de Felgueiras se continuem a dar passos seguros em direção a esse 

novo paradigma de ensinar e aprender, que prepare, da forma mais completa possível, todos os 

nossos alunos para os desafios do Séc. XXI. 

Este objetivo que é, genericamente, o desígnio final de qualquer serviço público de educação, é, 

no contexto socioeconómico e tecnológico atual, difícil mas também aliciante. Exige que, dentro das 

escolas, todos os profissionais da educação se comprometam a, de forma articulada, colaborativa e 

em rede, assumir novas posturas nas abordagens necessárias e nas decisões pensadas e intencionais. 

Comprometimento, intencionalidade e adaptação são, claramente, os conceitos base que permitirão 

concretizar os objetivos deste Projeto Educativo. 

O futuro está, como sempre esteve, a passar pelas escolas neste momento e é imprescindível 

que as instituições de ensino/educação evoluam para novas formas de trabalhar com as gerações que 

hoje estão nas salas de aula, as quais são cada vez mais diversas, nas suas origens e nas suas necessidades, 

do que alguma vez foram. Aquelas que primeiro assumirem este desafio, serão, com toda a certeza, as 

que irão fazer a diferença na vida dos seus alunos e da sociedade que somos, queremos e temos a 
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responsabilidade de ajudar a construir. 

2.2.1 Princípios e Valores 

A Escola Secundária de Felgueiras, enquadrando-se no sistema educativo português, procura 

proporcionar uma formação integral aos seus alunos, contribuindo para um desenvolvimento social 

mais equitativo. 

Neste âmbito, a Escola assegura o garante do direito à educação e à cultura, orientando-se pelos 

princípios gerais estipulados na LBSE (artº 2º) que pretendem nomeadamente "promover a 

democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso 

e sucesso escolares [n]o respeito pelo princípio da liberdade de aprender e de ensinar, com tolerância para 

as escolhas possíveis". 

Na esteira da LBSE, a Escola estipula os seguintes princípios e valores orientadores da sua praxis 

educativa: 

▪ Uma escola pública e democrática que garanta uma formação integral, assente numa reflexão 

consciente e crítica de todos os valores e conhecimentos e promova um desenvolvimento físico e 

psicológico equilibrado; 

▪ Uma escola aberta e plural garantindo, por um lado, uma justa igualdade de oportunidades no 

acesso e sucesso escolares e fomentando, por outro lado, o direito à diferença, mediante uma 

diversidade de ofertas formativas, curriculares e culturais, em articulação com as realidades 

concretas das vidas local, regional, nacional e internacional; 

▪ Uma escola como instituição de referência no plano educacional, cultural, social e cívico, 

cumprindo a sua missão de serviço público e reforçando o diálogo entre todos os intervenientes da 

comunidade educativa; 

▪ Uma escola que concilia rigor, exigência, competência com partilha, solidariedade, autonomia e 

espírito crítico, assegurados por uma visão humanista e por uma formação contínua e 

diversificada do seu pessoal docente e não docente; 

▪ Uma escola como espaço físico e pólo cultural abertos à comunidade. 
 
 
 
 

2.2.2 Missão  

 É missão da Escola Secundária de Felgueiras prestar um serviço de educação pública e universal de 

qualidade, globalmente inclusiva e centrada no aluno, que garanta o desenvolvimento de 
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competências fundamentais no século XXI dentro das referências europeias de qualidade, 

nomeadamente para a educação e formação profissional (EFP), através da integração das TIC com um 

propósito específico na aprendizagem e na construção do conhecimento dos alunos para apoio ao 

prosseguimento de estudos e/ou futuro profissional, garantindo o seu desenvolvimento integral e 

sucesso individual. 

2.2.3 Visão 

No processo de gestão estratégica, a visão da escola define as ambições e aspirações para o 

futuro da organização. A Escola Secundária de Felgueiras pretende, num horizonte de três anos, a nível 

local, nacional e internacional, ser reconhecida: 

▪ pela qualidade do sucesso académico e profissional de todos os seus alunos, que terá por base o 

recurso sistemático às TIC; 

▪ por desenvolver, em todos os seus alunos, competências técnicas, pessoais e relacionais que 

lhes possibilitem a sua integração num mundo/sociedade diverso e inclusivo, em constante evolução; 

▪ por ser uma escola promotora da saúde física e mental de toda a comunidade escolar; 

▪ por praticar um ensino sério, rigoroso e exigente, investindo na formação integral e contínua do 

pessoal docente e não docente; 

▪ por ser uma instituição orientada para o serviço à comunidade, preocupada com o 

desenvolvimento pessoal dos seus membros; 

▪ pela qualidade das relações externas com parceiros locais, nacionais e internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos Gerais e Objetivos Estratégicos 

Durante o período de vigência do Projeto Educativo da Escola Secundária de Felgueiras, 

tentaremos, tendo em especial atenção o sucesso educativo de todos e de cada um dos seus os alunos, 

alcançar os seguintes objetivos gerais e estratégicos:   



 

  

 Dezembro de 2019 - Página 19 de 96 
 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
  

1. PROMOÇÃO DO SUCESSO 

ESCOLAR, NOMEADAMENTE 

ATRAVÉS DA MELHORIA DOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

1.1. Melhorar os resultados escolares internos e externos; 

1.2. Diminuir o abandono e desistência escolar; 

1.3. Incentivar/melhorar o comportamento; 

1.4. Aumentar as qualificações da população adulta através do Centro 

Qualifica. 

2. PROMOÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS, 
PESSOAIS E RELACIONAIS PARA 

O SÉCULO XXI 

2.1. Promover a capacidade para o uso de diferentes suportes de 

comunicação como recurso para apropriação de informação e sua 

transformação em conhecimento; 

2.2. Promover o desenvolvimento de competências básicas em Matemática, 

Ciências Experimentais e Tecnologia; 

2.3. Promover o desenvolvimento de competências socioemocionais 

(comunicação, relacionamento interpessoal, adaptabilidade), a 

cidadania ativa, o espírito crítico, o pensamento criativo e a 

consciência e expressão cultural e corporal 

3. MELHORIA DO SERVIÇO 

EDUCATIVO: 

PLANEAMENTO, 

ARTICULAÇÃO, FORMAÇÃO 

3.1. Otimizar o funcionamento dos vários órgãos e estruturas; 

3.2. Planear e articular o processo ensino /aprendizagem, incrementando o 

trabalho cooperativo entre docentes; 

3.3. Dar continuidade aos métodos internos de autoavaliação; 

3.4. Promover a atualização e qualificação pessoal e profissional do pessoal 

docente e não docente; 

4. ENVOLVIMENTO E 

RECONHECIMENTO DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

4.1. Promover a participação/envolvimento dos pais na vida escolar; 

4.2. Aprofundar as parcerias estratégicas com parceiros locais, nacionais e 

internacionais; 

4.3. Divulgar, interna e externamente, os resultados académicos e sociais 

dos alunos; 

4.4. Envolver os parceiros externos nas atividades de promoção da 

empregabilidade nos cursos de EFP. 

Tabela 1 - Objetivos gerais e estratégicos 

 

3.1 Indicadores EQAVET e objetivos estratégicos para o Ensino 

Profissional 

Dada a importância que a Escola atribui à vertente da Educação e Formação Profissional (EFP), 

privilegia-se um sistema de autoavaliação da qualidade da EFP alinhado com os indicadores do 
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Quadro EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a 

Formação Profissional), nomeadamente: 

▪ Taxa de conclusão nos cursos EFP – Indicador EQAVET 4a) - Percentagem de alunos que 

completam cursos de EFP inicial em relação ao total dos alunos que ingressam nesses cursos. 

▪ Taxa de colocação após conclusão dos cursos EFP - Indicador EQAVET 5a) - Percentagem de 

alunos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação 

(incluindo nível superior) ou outros destinos e informação sobre o emprego obtido pelos 

formandos após conclusão da formação. 

▪ Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso - 

Indicador EQAVET 6a) - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho - 

Percentagem de alunos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso EFP que concluíram. 

▪ Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores - Indicador EQAVET 6b3) - 

percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os alunos que completam um curso 

de EFP. 
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4. Estrutura orgânica da instituição e cargos associados 

 

 

Figura 3 - Estrutura Orgânica 
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5. Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria da oferta de 

EFP 

O levantamento, análise e processo de gestão dos stakeholders são de suma importância para 

a concretização dos objetivos da Escola. Quando os grupos de interesse trabalham em conjunto e 

estão conscientes dos seus direitos e deveres conforme se encontram definidos no Regulamento 

Interno, há equilíbrio e os resultados tendem a aparecer. 

De seguida, passa-se a enumerar os Stakeholders internos e externos da Escola. 

5.1  Stakeholders Internos  

Os stakeholders internos são representados por grupos que possuem alguma relação formal 

com a Escola (possuem vínculo direto com a instituição): 

▪ Conselho Geral 

▪ Diretor/Direção 

▪ Conselho Pedagógico 

▪ Conselho Administrativo 

▪ Conselhos de Turma 

▪ Conselhos de Curso 

▪ Coordenação de Projetos 

▪ Centro Qualifica 

▪ Equipa de Avaliação Interna 

▪ Departamentos curriculares 

▪ Coordenação de DT’s 

▪ Equipa Multidisciplinar 

▪ Orientadores de FCT 

▪ Diretores de Curso 

▪ Pedagogia.COM 

▪ Biblioteca Escola 

▪ Desporto Escolar 

▪ Assistentes Operacionais/Técnicos 

▪ Alunos 

▪ Associação de estudantes 

▪ Encarregados de Educação 

▪ Associação de Pais  
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5.2 Stakeholders Externos 

Os stakeholders externos são aqueles que, apesar de contribuírem direta ou indiretamente 

para o bom desempenho da Escola, não possuem com esta um vínculo claro por não participarem do 

dia a dia: 

▪ Ministério da Educação 

▪ Municípios Locais 

▪ CIM 

▪ Universidades e Politécnicos 

▪ Parcerias c/ escolas internacionais /Erasmus  

▪ Empresas regionais e internacionais 

▪ Conservatório de Felgueiras 

▪ Empresas da Região 

▪ Casa das Artes de Felgueiras 

▪ Centro de Saúde de Felgueiras 

▪ Bombeiros Voluntários de Felgueiras 

▪ Santa Casa da Misericórdia de Felgueiras 

▪ Futebol Clube de Felgueiras 

▪ IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 
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6. Identificação da oferta formativa de nível 4, Ensino 

Profissional 

A listagem que se apresenta nos subpontos que se seguem tem por base o número de alunos 

no início de cada ano letivo. 

6.1 Ano letivo 2016/2017 

Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

Cursos 
Profissionais 

Técnico de Auxiliar de Saúde 

10º 1 30 

11º 0 0 

12º 1 27 

Técnico de Multimédia 

10º 1 25 

11º 0 0 

12º 2 37 

Técnico de Informação e Animação Turística 

10º 1 14 

11º 0 0 

12º 0 0 

Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

10º 0 0 

11º 1 23 

12º 0 0 

Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 

10º 1 23 

11º 0 0 

12º 0 0 

Técnico Comercial 

10º 1 28 

11º 0 0 

12º 0 0 

Técnico de Comércio 

10º 0 0 

11º 1 23 

12º 1 21 

Técnico de Organização de Eventos 

10º 1 11 

11º 0 0 

12º 0 0 

Técnico de Restauração – Cozinha/Pastelaria 

10º 0 0 

11º 1 13 

12º 1 14 

Técnico de Turismo 

10º 0 0 

11º 1 18 

12º 1 16 

Técnico de Qualidade – 
Calçado/Marroquinaria 

10º 0 0 

11º 1 11 

12º 0 0 

Técnico de Análise Laboratorial 10º 0 0 
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Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

11º 1 12 

12º 0 0 

     
   Total de 

Turmas 
Total de 
Alunos 

   18 346 
 

Tabela 2 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2016/2017 

 

6.2 Ano letivo 2017/2018 

Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

Cursos 
Profissionais 

Técnico de Auxiliar de Saúde 

10º 1 22 

11º 1 28 

12º 0 0 

Técnico de Comércio 

10º 1 27 

11º 0 0 

12º 1 21 

Técnico de Multimédia 

10º 0 0 

11º 1 21 

12º 0 0 

Técnico de Desporto 

10º 1 25 

11º 0 0 

12º 0 0 

Técnico de Cozinha/Pastelaria 

10º 1 20 

11º 0 0 

12º 0 0 

Técnico de Informação e Animação Turística 

10º 0 0 

11º 0,5 12 

12º 0 0 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

10º 1 26 

11º 0 0 

12º 1 25 

Técnico de Apoio Psicossocial 

10º 1 23 

11º 0 0 

12º 0 0 

Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 

10º 0 0 

11º 1 19 

12º 0 0 

Técnico Comercial 

10º 0 0 

11º 1 24 

12º 0 0 

Técnico de Organização de Eventos 
10º 0 0 

11º 0,5 9 



 

  

 Dezembro de 2019 - Página 26 de 96 
 

Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

12º 0 0 

Técnico de Restauração – Cozinha/Pastelaria 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 11 

Técnico de Turismo 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 18 

Técnico de Qualidade – Calçado/Marroquinaria 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 0,5 10 

Técnico de Análise Laboratorial 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 0,5 11 

     
   Total de 

Turmas 
Total de 
Alunos 

   16 352 
 

Tabela 3 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2017/2018 

 

6.3 Ano letivo 2018/2019 

Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

Cursos 
Profissionais 

Técnico de Auxiliar de Saúde 

10º 1 22 

11º 1 21 

12º 1 28 

Técnico de Comércio 

10º 1 26 

11º 1 26 

12º 0 0 

Técnico de Multimédia 

10º 1 27 

11º 0 0 

12º 1 21 

Técnico de Desporto 

10º 1 30 

11º 1 21 

12º 0 0 

Técnico de Cozinha/Pastelaria 

10º 0 0 

11º 1 17 

12º 0 0 

Técnico de Informação e Animação Turística 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 12 

Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

10º 0 0 

11º 1 18 

12º 0 0 
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Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

Técnico de Apoio Psicossocial 

10º 0 0 

11º 1 22 

12º 0 0 

Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 17 

Técnico Comercial 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 22 

Técnico de Organização de Eventos 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 8 

     

   Total de 
Turmas 

Total de 
Alunos 

   16 338 
 

Tabela 4 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2018/2019 

 

6.4 Ano letivo 2019/2020 

Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

Cursos 
Profissionais 

Técnico de Auxiliar de Saúde 

10º 1 23 

11º 1 24 

12º 1 20 

Técnico de Comércio 

10º ½ 12 

11º 1 24 

12º 1 23 

Técnico de Multimédia 

10º 1 28 

11º 1 25 

12º 0 0 

Técnico de Desporto 

10º 1 23 

11º 1 30 

12º 1 21 

Técnico de Cozinha/Pastelaria 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 16 

Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 18 

Técnico de Apoio Psicossocial 

10º 0 0 

11º 0 0 

12º 1 20 

Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 10º ½ 13 
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Tipologia Designação do Curso Ano Nº de Turmas Nº de Alunos 

11º 0 0 

12º 0 0 

     

   Total de 
Turmas 

Total de 
Alunos 

   14 320 
 

Tabela 5 - Oferta formativa de nível 4 - Ano letivo 2019/2020 
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7. Diagnóstico da situação face aos referentes do processo de 

alinhamento com o Quadro EQAVET 

A Escola Secundária de Felgueiras, de uma forma consistente, procede à avaliação interna dos 

seus próprios resultados académicos e sociais, enquanto processo de autorregulação e melhoria das 

práticas e processos de ensino e aprendizagem, desde o ano letivo de 2007-2008, facto que o 

Relatório de Avaliação Externa realizada em abril de 2012 da IGEC salienta.  

 Para a realização dessa autoavaliação, foi constituída uma Comissão de Avaliação Interna 

(CAI) constituída por docentes, alunos, representantes do pessoal não docente e encarregados de 

educação com o intuito de monitorizar, em permanência, a concretização dos objetivos gerais, 

específicos e as metas inscritas no Projeto Educativo da ESF. 

No ano letivo 2018/2019, a Escola iniciou o seu processo de candidatura ao selo de qualidade 

EQAVET, com o intuito de alinhar as suas práticas com as diretrizes de qualidade europeias e, desta 

forma, apoiar melhor o prosseguimento de estudos e/ou futuro profissional dos seus alunos em EFP. 

Consequentemente, a CAI adquiriu uma secção EQAVET, passando a designar-se como equipa CAI-

EQAVET.  

No decurso do seu processo de alinhamento, a Escola no seu Projeto Educativo e no seu Plano 

Anual de Atividades estabeleceu  objetivos gerais e estratégicos onde constam categorias de análise, 

respetivas metas e a calendarização dos momentos avaliativos e de divulgação. Por seu lado,  a 

equipa CAI-EQAVET selecionou os três indicadores referenciados no Quadro de Referência Europeu 

de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET) e recomendados pela 

ANQEP, a saber: nº4, Taxa de conclusão em cursos EFP; nº5, Taxa de colocação após conclusão de 

cursos EFP; e nº6, Utilização das Competências adquiridas no local de trabalho, que, por sua vez, se 

divide em duas alíneas -  6a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso EFP e que 

trabalham na respetiva área profissional; 6b3) Percentagem de empregadores de um determinado 

setor que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso EFP, respeitantes aos 

alunos que terminaram no ciclo 2014-2017. De seguida, procedeu ao diagnóstico da situação face 

aos referentes do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET (Registo de Indicadores). 
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Em síntese, os dados recolhidos permitiram apurar os seguintes números: 

INDICADORES nº % 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 95 60.9% 

     Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 91 58.3% 

Conclusão após o tempo previsto (Até 31 de dezembro do 
ano seguinte ao último ano do ciclo de formação) 

4 2,56% 

Desistência 38 24,36% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 79 83.2% 

       Taxa de diplomados empregados por conta de outrem 74 77,90% 

        Taxa de prosseguimento de estudos 8 8.4% 

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas 
com o curso/AEF 

11 14,86% 

6 a)Taxa de diplomados a exercer profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 

63 85,14% 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados 

(escala de 1 a 4) 

3,6 (média)  

 

Os dados obtidos em relação ao indicador 4 A) – taxa de conclusão dos cursos – evidenciam, 

no triénio usado para diagnóstico da situação (2014-2017), uma taxa de 58,33% para a conclusão 

dentro do tempo previsto e uma taxa de conclusão, após o tempo previsto, de 2,56%. Estes valores 

contribuem para uma taxa global de conclusão claramente distante das metas preconizadas pelo PE 

da Escola.  

No entanto, em abono de um diagnóstico mais efetivo, deve considerar-se que estes dados, 

por um lado, refletem a inclusão dos alunos que mudaram de área formativa a partir da data de 

inscrição e frequência do respetivo curso, afetando o item das desistências que, assim, atinge uma 

taxa de 24,36%, quando, na verdade, parte significativa destes formandos continuaram na escola em 

opções formativas alternativas. Como tal, os valores acomodados no Registo de Indicadores do ciclo 

formativo 2014-2017 devem ser perspetivados em conformidade com estas variáveis, pois não 

refletem objetivamente a realidade. Por outro lado, a taxa de recuperação de módulos, após o 

tempo previsto para conclusão de curso, traduz o dinamismo que caracteriza a região ao nível do 

ingresso no mundo do trabalho e as dificuldades de contacto com que, entretanto, a Escola se 

deparou para atrair estes ex-formandos para as modalidades de recuperação estabelecidas.  

Relativamente ao indicador 5 A - taxa de colocação no mercado de trabalho – verifica-se que 

os valores, apesar de se encontrarem claramente alinhados com o quadro EQAVET, numa 

percentagem total de 83,2%, poderiam sofrer uma revisão em alta, caso os ex-formandos que se 



 

  

 Dezembro de 2019 - Página 31 de 96 
 

encontravam a trabalhar sem contrato não fossem acomodados no item “Situação Desconhecida”.    

A este nível, a equipa também teve de lidar com constrangimentos quando se confrontou com 

ex-formandos emigrados, pois os seus familiares não revelaram conhecimento das funções exercidas 

e optou-se pela classificação destes formandos como “Situação Desconhecida”. 

No que concerne ao indicador 6 A) - Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com 

o curso/AEF -, a equipa CAI-EQAVET também se deparou com dificuldades em apurar com rigor a 

taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com a AEF pelo facto de os questionários 

terem sido efetuados via contacto telefónico, após um hiato temporal considerável, por um 

funcionário administrativo devido ao número de contactos a estabelecer. Este facto, por vezes, gerou 

dificuldades de interpretação das respostas e dúvidas na classificação das respostas, tendo-se optado 

sempre pela classificação “não exerce profissão relacionada com o curso/AEF” nestas circunstâncias.  

Por fim e para uma leitura objetiva do grau de satisfação dos empregadores, a equipa 

esclarece que a média de 3,6 foi obtida a partir de um questionário telefónico, numa escala de 1 a 4, 

aos empregadores dos diplomados do ciclo de formação 2014-2017. 

Os dados obtidos e as reflexões/conclusões produzidas por todos os intervenientes, no âmbito 

deste processo sistemático de avaliação, permitem, assim, através de uma análise SWOT, obter uma 

visão global da ESF e consolidar um diagnóstico nas suas múltiplas vertentes, aprofundando os 

pontos fortes, as debilidades, mas também os constrangimentos e oportunidades que se nos 

colocam como se sistematiza no quadro que se segue: 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

. a experiência em EFP com cerca de 35 anos 
na organização e execução de formação 
profissional; 
. o conhecimento do meio; 
. a relação com os agentes económicos, sociais 
e culturais locais; 
. a qualidade dos equipamentos e instalações; 
. os recursos humanos experientes e 
competentes;  
. o desenvolvimento da atividade educativa e 
formativa numa base de procura constante da 
qualidade, em conformidade com os melhores 
padrões nacionais e internacionais; 
. a monitorização constante das suas práticas; 
. a excelente relação com os stakeholders 
externos; 
. a experiência da ESF na formação de adultos; 
. a participação em projetos de 

 
. a taxa de conclusão dos cursos; 
. a taxa de prosseguimento de estudos; 
. a taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso/AEF; 
. as desistências/ mudanças de curso. 
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internacionalização da ESF; 
. a satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados; 
. a oferta de um ensino que valoriza o contacto 
com as necessidades reais em ambiente de 
trabalho, através dos estágios em empresas e 
prática simulada.  

Aprovado D 

 

AMEAÇAS 

. o excesso de oferta profissionalizante na região onde se encontra implantada a ESF; 

. a definição na CIM da oferta formativa; 

. a redução de alunos que se matriculam na EFP;  

. os atrasos sistemáticos nos pagamentos dos adiantamentos / reembolsos/ saldos para o EFP; 

. a ausência, a nível regional, de uma visão de médio e longo prazo para a EFP concertada e 
estável; 
. os alunos, ao atingirem a maior idade e abandonando o sistema escolar, penalizam o 
indicador 4 a) taxa de conclusão dos cursos, aumentando a taxa de abandono da escola; 
. a mudança de curso, pois é considerada como desistência.  

OPORTUNIDADES 

. o aumento da idade da escolaridade obrigatória; 

. a implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o quadro EQAVET; 

. a aposta, por parte do Município, no combate ao insucesso escolar; 

. a aposta política na escola inclusiva; 

. a necessidade de as  empresas apostarem na valorização dos seus recursos humanos; 

. a aposta na oferta formativa para adultos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os 

objetivos estratégicos da instituição 

Face ao exposto, definiram-se os seguintes objetivos específicos por indicador EQAVET para a 

ESF proceder ao seu alinhamento com o quadro de referência: 
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Indicador Objetivos Específicos 

4a - Taxa de conclusão dos 
Cursos 

- Reduzir o abandono escolar; 
- Reduzir as desistências entre a transição do 1.º para o 2.º ano;  
- Reduzir os módulos em atraso; 
- Aumentar da satisfação dos alunos  
- Promover o envolvimento e participação dos stakeholders internos 
na gestão e melhoria do ensino e formação profissional da escola 
(Pessoal Docente e Pessoal Não Docente); 
- Melhorar o relacionamento com os encarregados de educação 
através da promoção do seu envolvimento e participação.    
                           

5a) Taxa de Colocação após 
conclusão dos cursos 
 

- Aumentar o envolvimento dos Stakeholders externos nas 
atividades da escola para a empregabilidade e para a gestão da 
melhoria contínua e formação profissional da escola; 
- Aumentar/Diversificar a relação entre as escolas e as 
instituições/empresas; 
- Aumentar a percentagem de alunos diplomados 
empregados/inseridos no mercado de trabalho;  
- Aumentar a percentagem de alunos que ingressa no Ensino 
Superior/Pós-secundário. 
 

 
6a) - Diplomados a exercer 
profissões relacionadas 
com o curso - Área de 
Ensino e Formação (AEF) 

 
- Adequar o perfil do aluno ao local de Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT). 
 

6b3) - Grau de Satisfação 
dos Empregadores 

- Manter a percentagem de inquéritos recepcionados; 
- Aumentar a média de satisfação dos empregadores. 
 

 

De facto, com a implementação de um sistema de garantia da qualidade EQAVET, a Escola 

procurará assegurar a qualidade e a atratividade da sua EFP, através do desenvolvimento de uma 

prática organizacional de melhoria contínua da EFP, implementando práticas de autoavaliação 

permanente assente na metodologia do Ciclo de Qualidade e das suas fases, planeamento, 

implementação, avaliação e revisão do seu plano de ação. 

 A fase de planeamento corresponde ao momento de identificação de problemas e de 

definição de metas, encarando o problema como a causa que impede os resultados esperados. Nesta 

fase, analisa- se o processo, identificam-se as causas fundamentais e elabora-se o plano de ação. 

A fase de implementação traduz-se na execução das atividades inscritas no Plano de Ação. A 

esta, segue-se a fase de avaliação, procedendo-se à monitorização e avaliação dos resultados, 

verificam-se os processos, confrontando-os com o planeado, através dos indicadores estabelecidos e 

metas desejadas. Após solidificação da informação, produzem-se os respetivos relatórios de 
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avaliação da ação. Por fim, ocorre a fase de revisão que conduz a nova ação no sentido de melhorar a 

qualidade e aperfeiçoar a execução do primeiro plano de ação, corrigindo eventuais falhas.  

 Até ao momento, a ESF, na fase de planeamento, procedeu à constituição da equipa CAI-

EQAVET, à contratação da empresa de consultoria, à reformulação do Projeto Educativo, elaborou o 

Plano Anual de Atividades e Plano de Formação de Pessoal docente e não docente, encontrando-se, 

presentemente, a rever o seu Regulamento Interno. A equipa CAI-EQAVET, por sua vez, elaborou o 

Regimento da equipa, identificou os stakeholders, procedeu à recolha de dados e tratamento do 

Registo de Indicadores, tendo por base o ciclo formativo 2014 - 2017, concretizou o diagnóstico da 

situação da Escola face à garantia da qualidade segundo os indicadores EQAVET, inseriu os dados na 

plataforma da Garantia da Qualidade da ANQEP e, por fim, preparou o Plano de Ação da Escola. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II - Sistema de Garantia da Qualidade criado em 

resultado do processo de alinhamento 

Tendo em conta a situação da ESF face aos resultados dos indicadores de referência como se 

demonstrou antes face ao ciclo 2014 - 2017, e as opções tomadas em conformidade com o quadro 

EQAVET, foi elaborado o Plano de Ação da ESF, tal como se apresenta no anexo 1. Este plano tem 

como objetivos a melhoria da situação da Escola face aos indicadores selecionados pela ANQEP, no 

processo de implementação de sistemas de garantia da qualidade da EFP em linha com o quadro 

EQAVET.  
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Neste plano, para cada indicador, são estabelecidos objetivos específicos e metas a atingir, tal 

como os respetivos mecanismos, agentes de operacionalização, stakeholders a envolver, indicadores 

de avaliação, os momentos de monitorização e implementação das medidas propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Metodologias para a participação dos stakeholders da ESF na melhoria 

contínua da oferta de EFP 

O quadro que se segue explicita as metodologias para a participação dos stakeholders da Escola na 

melhoria contínua da oferta de EFP (responsabilidades, momentos em que ocorrerá o diálogo institucional, 

evidências do envolvimento e ações a tomar no sentido de criar oportunidades de melhoria). 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

Internos 

Conselho Geral 

Aprovação dos instrumentos de 

gestão: Projeto Educativo de Escola 

(PEE), Regulamento Interno (RI), 

Plano Anual de Atividades (PAA); 

Linhas orientadoras do orçamento; 

Protocolos e parcerias. 

Alto 

Ao longo do 
processo. 

 

Ao longo do ano 

letivo e do ciclo de 

formação 

 

 

Atas das 

Reuniões. 

 

 

Relatórios de 

atividades e 

balanços dos 

ciclos de 

Formação. 

 

 

Reforçar ações na 
melhoria do processo 
comunicativo. 

Diretor/Direção 

Direção do Sistema de Avaliação da 

Qualidade; 

Definir as tarefas e responsabilidades 

dos vários intervenientes no 

processo de implementação do 

Sistema de Qualidade EQAVET; 

Controlar a execução das diversas 

etapas. 

Alto 

Melhorar a 

participação e 

produtividade das 

equipas. 

Conselho 
Pedagógico 

Coordenação e supervisão 

pedagógica e orientação educativa 

da Escola, nomeadamente nos 

domínios pedagógico-didático. 

Estabelecimento de metas e 

objetivos a atingir a nível geral e 

por curso/grupo turma. 

 

Alto 

Elaborar uma 

checklist com vista à 

melhoria do processo 

de monitorização. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

Analisar os resultados obtidos a 

nível geral e por curso. 

 

Conselho 
Administrativo 

Disponibilidade orçamental. 

Autorização para a realização de 

despesas e o respetivo pagamento. 

Alto 

 Melhorar o processo 

de comunicação 

através de reuniões 

periódicas com a 

coordenação de 

projetos. 

Conselhos de 
Turma 

Monitorização das aprendizagens dos 

alunos e instrumentos de apoio as 

aprendizagens. 

Participação na elaboração da 

proposta de objetivos e metas a 

atingir pelas turmas, avaliação dos 

resultados e definição das estratégias 

a implementar para atingir os 

objetivos definidos. 

Alto 

 

Reuniões de 
avaliação 

 

Atas das reuniões 
de avaliação 

Monitorizar e avaliar 
os resultados dos 
alunos. 

Conselhos de 
Curso 

Debate de questões relativas à 

adoção de modelos pedagógicos de 
Alto Reuniões 

trimestrais de 
Atas das reuniões 

Melhorar o trabalho 
colaborativo. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

avaliação e de classificação do mérito 

dos alunos. 

Organização dos conteúdos das 

disciplinas que compõem a estrutura 

curricular do curso de forma a 

assegurar uma boa coordenação 

interdisciplinar. 

Propostas para a adoção de medidas 

e desenvolvimento de ações 

tendentes à melhoria do ensino. 

Incentivo para ações pedagógicas 

que valorizem os cursos, tais como 

visitas de estudo, estágios, 

intercâmbios culturais, entre outras. 

Conselhos de curso  

Elaborar uma 
checklist com vista à 
melhoria do processo 
de monitorização. 

Coordenação 
de Projetos 

Candidatura a projetos de interesse 

para a comunidade educativa. 

Estabelecimento de parcerias com 

vista à organização e 

acompanhamento das atividades a 

desenvolver. 

 

Alto 

 

Ao longo do ano 

letivo e do ciclo de 

formação 

 

Documentos que 

comprovam o 

envolvimento da 

comunidade em 

projetos nacionais 

e internacionais. 

Dinamizar, 

monitorizar e avaliar 

os grupos de 

trabalho;  

Explorar diversas 

possibilidades de 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

candidatura a novos 

projetos de interesse 

para a comunidade 

educativa. 

Centro 
Qualifica 

Reorientação do percurso educativo 

dos alunos. 

 

Médio 
Inscrições dos 
alunos no Centro. 

Monitorizar (sucesso 
escolar) 

Comissão de 
Avaliação 
Interna - 
EQAVET 

Planeamento e implementação do 

sistema de garantia da qualidade e 

melhoria contínua, alinhando-o com 

o Quadro EQAVET. 

Recolha e análise sistemática dos 

resultados alcançados. 

Reflexão sobre os resultados e as 

práticas de gestão do Ensino e 

Formação Profissional, promovendo 

a melhoria contínua. 

Divulgação pública dos resultados, 

relatórios e avanços alcançados. 

Promoção do diálogo, envolvimento 

e participação ativa dos stakeholders 

Alto 

No calendário 

estabelecido para 

as diversas etapas 

previsto no plano 

de ação. 

Nas reuniões 

regulares ao longo 

do ano letivo e no 

final do ciclo de 

Formação. 

Nas reuniões do 

Conselho 

Pedagógico. 

Atas das 

reuniões. 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento: 

documento-base e 

plano de ação;  

Respostas aos 

inquéritos por 

parte dos alunos, 

professores, 

encarregados de 

educação e 

empresários. 

Implementação do 

quadro e dos 

princípios EQAVET. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

internos e externos na conceção da 

oferta educativa e aumento das 

perspetivas de empregabilidade. 

Mobilização de esforços para a 

criação de planos de melhoria 

exequíveis para o alcance das metas 

propostas, tendo em vista a 

excelência dos indicadores EQAVET. 

Evidenciar a implementação do ciclo 

de garantia da qualidade. 

Apresentação de 

relatórios da 

avaliação interna 

da Escola. 

Departamentos 
curriculares 

Promoção da troca de experiências e 

cooperação entre todos os docentes. 

Cumprimento das orientações 

curriculares e dos programas de 

estudo, promovendo a adequação 

dos seus objetivos, conteúdos e 

metas a atingir à situação concreta 

da escola. 

Articulação com outras estruturas ou 

serviços da escola, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de 

diferenciação pedagógica. Alto 

Reuniões 
ordinárias dos 
Departamentos 
curriculares  

Atas das reuniões 

 

Melhorar o trabalho 
colaborativo. 

 

Elaborar uma 
checklist com vista à 
melhoria do processo 
de monitorização. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

Coordenação 
de DT’s 

Divulgação, junto dos diretores de 

turma, de toda a informação 

necessária ao adequado 

desenvolvimento da sua atividade. 

Dinamização e coordenação da 

realização de projetos 

interdisciplinares das turmas. 

Cooperação com outras estruturas 

de coordenação educativa, e com os 

serviços técnico-pedagógicos nas 

áreas de apoio socioeducativo e de 

orientação vocacional. 

Alto 
Reuniões com os 

Diretores de Turma 

Elaborar uma 
checklist com vista à 
melhoria do processo 
de monitorização. 

Melhorar de forma 
contínua o processo 
de avaliação. 

Equipa 
Multidisciplinar 

Acompanhamento e monitorização 

da aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem. 

Aconselhamento aos docentes na 

implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas. 

Elaboração do relatório técnico- 

pedagógico e, se aplicável, do 

programa educativo individual e do 

Médio Ao longo do ano. 

Atas das reuniões. 

Apresentação de 

relatórios da 

Comissão de 

Avaliação Interna 

da Escola. 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

Melhorar o trabalho 

colaborativo. 

 

Elaborar uma 

checklist com vista à 

melhoria do processo 

de monitorização. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

plano individual de transição.  

 

Orientadores 
de FCT 

 

 

 

Diretores de 
Curso 

Participação em projetos nacionais e 

internacionais. 

Estágios-FCT-Formação em Contexto 

de Trabalho. 

Alto 

Ao longo do ano; 

 

Períodos de estágio 
dos alunos. 

Realizar avaliações 
conjuntas e 
intercalares; 

Introduzir inovação e 
melhoria. 

Articulação pedagógica entre as 

diferentes disciplinas e componentes 

de formação do curso. 

Organização e coordenação das 

atividades a desenvolver no âmbito 

da formação técnica. 

Orientação e acompanhamento da 

PAP. 

Articulação entre a escola e as 

entidades de acolhimento da FCT, 

identificando-as, selecionando-as, 

preparando protocolos, participando 

na elaboração do plano de trabalho e 

dos contratos de formação, 

procedendo à distribuição dos alunos 

Alto   

Melhorar o trabalho 
colaborativo. 

 

Elaborar uma 
checklist com vista à 
melhoria do processo 
de monitorização. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

por aquelas entidades e 

coordenando o acompanhamento 

dos mesmos, em estreita relação 

com o professor orientador e o tutor 

responsáveis pelo acompanhamento 

dos alunos. 

Pedagogia.CO
M 

Incentivo aos alunos com problemas 

de comportamento na sala de aula, 

para o cumprimento de regras, de 

modo a permitir o bom 

funcionamento das atividades 

letivas. 

Prevenção de situações de 

indisciplina dentro e fora da sala de 

aula. 

Alto 
Ao longo do ano. 

 

Apresentação de 

relatórios da 

Comissão de 

Avaliação Interna 

da Escola. 

 

 Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

Responsabilizar todos 
os elementos da 
comunidade 
educativa na 
construção de um 
ambiente propício ao 
sucesso nas 
aprendizagens. 

Biblioteca 
Escola 

Serviço de biblioteca; centro de 

recursos para todos os alunos e 

restante comunidade educativa. 

Articulação das atividades da 

biblioteca com os objetivos do 

Projeto Educativo. 

Média 
Ao longo do ano 

 

Relatórios de 
avaliação interna. 

Documentos que 
comprovam o 
envolvimento da 
comunidade. 

Trabalhar de forma 
colaborativa com os 
diretores de curso. 

Implementar 
processos de 
avaliação dos 
serviços. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

Apoio às atividades curriculares e 

promoção do desenvolvimento dos 

hábitos e competências de leitura, da 

literacia da informação e das 

competências digitais, trabalhando 

em colaboração com todas as 

estruturas da escola. 

Apoio às atividades livres, 

extracurriculares e de 

enriquecimento curricular incluídas 

no Plano Anual de Atividades no 

âmbito do Projeto Educativo da 

Escola. 

 

Desporto 
Escolar 

Incentivo ao desenvolvimento de um 

quadro de atividades recreativas e 

formativas que estimule à adesão 

voluntária dos alunos. 

Fomento à participação dos alunos 

na gestão do Clube de Desporto 

Escolar, intervindo no 

desenvolvimento, organização e 

Médio 

Elaborar uma 
checklist com vista à 
melhoria do processo 
de monitorização. 



 

  

                                                                                                     Dezembro de 2019 - Página 45 de 96 
 

TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

avaliação das respetivas atividades. 

Assistentes 
Operacionais/ 

Técnicos 

Administrativos 

Gestão do espaço físico, gestão dos 

recursos humanos, gestão financeira. 

Médio 

Ao longo do ano. 

Aquando da 

resposta aos 

diversos inquéritos 

aplicados. 

Reuniões do 

Conselho Geral 

através dos seus 

representantes. 

Atas das reuniões. 

 

Documentos que 

comprovam o 

envolvimento da 

comunidade. 

 

Monitorizar e 

Implementar 

processos de 

avaliação dos 

serviços. 

Alunos 

Cumprimento do Regulamento 

Interno. 

Participação nas atividades do PAA. 

Resposta aos diversos inquéritos 

aplicados. 

Participação na avaliação dos 

resultados da turma. 

Participação na definição dos 

objetivos e metas a atingir através 

Médio 

Ao longo do ano. 

Aquando da 

resposta aos 

diversos inquéritos 

aplicados. 

Reuniões do 

Conselho Geral. 

Participação na 

avaliação dos 

resultados da 

Monitorizar (sucesso 

escolar) 

em conformidade 

com os indicadores 

EQAVET 

selecionados. 
Associação de 

Estudantes 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

das Assembleias de Turma.  

A sua participação e empenho nas 

atividades de aprendizagem são a 

principal garantia para que os 

objetivos e metas sejam atingidos. 

turma. 

 

 

Pais e 
Encarregados 
de Educação 

Acompanhamento da vida escolar 

dos filhos. 

Garantia dos direitos e deveres dos 

filhos. 

Respeito pela autoridade dos 

professores. 

Vinda à Escola sempre que solicitada.  

Participação em reuniões onde são 

apresentados os objetivos do Projeto 

Educativo da Escola e o Regulamento 

Interno. 

Alto 

Ao longo do ano. 
Participação em 
reuniões onde são 
apresentados os 
objetivos do 
Projeto Educativo 
da Escola e o 
Regulamento 
Interno. 
Início do ano letivo. 
No final de cada 
período lectivo. 
Reuniões do 

Conselho Geral. 

Atas das reuniões; 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

 

Reforçar a 

participação dos 

pais/EE na vida da 

comunidade escolar. 

Associação de 
Pais e 

Encarregados 
de Educação 

Representar os Pais e Encarregados 

de Educação junto dos Órgãos de 

Gestão da Escola. 

Participar, na definição da política 

Alto 

 
Ao longo do ano 
lectivo. 

Atas das reuniões 
da Associação de 
Pais. 

Atas do Conselho 
Geral. 

Reforçar a 

participação dos 

pais/EE na vida da 

comunidade escolar. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

educativa da escola. 

Reunir com os órgãos de 

administração e gestão. 

Participar nas atividades da Escola. 

 Propor atividade para o PAA. 

Atas da CAI-
EQAVET. 

Página WEB da 
Escola. 

Revista ESF-ON 

PAA. 

Externos 

Ministério da 
Educação 

Divulgação de projetos de âmbito 

nacional e internacional, apoio 

logístico e enquadramento 

legislativo. 

Médio 

Ao longo do ano. 

 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

Responder de forma 

mais pronta e eficaz. 

Pais e 
Encarregados 
de Educação 

Acompanhamento da vida escolar 

dos filhos 

Garantia dos direitos e deveres dos 

filhos. 

Respeito pela autoridade dos 

professores. 

Presença sempre que solicitada a 

vinda à Escola. 

Participação em reuniões onde são 

apresentados os objetivos do Projeto 

Educativo da Escola e o Regulamento 

Médio 

Participação em 
reuniões onde são 
apresentados os 
objetivos do 
Projeto Educativo 
da Escola e o 
Regulamento 
Interno. 
Início do ano 
lectivo. 
No final de cada 
período letivo. 
Reuniões do 
Conselho Geral. 

Atas das reuniões. 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

 

Reforçar a 
participação dos 
pais/EE na vida da 
comunidade escolar. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

Interno. 

Municípios 
Locais 

 

Apoio logístico e intervenção direta 

na divulgação das potencialidades da 

escola nos aspetos técnicos e 

turísticos. 

Pronúncia sobre as necessidades de 

formação, atendendo ao tecido 

económico-social e a rede escolar do 

respetivo território. 

Participar no Conselho Consultivo da 

respetiva delegação. 

Médio 

Participação no 

Conselho Geral da 

Escola. 

Atas das reuniões. 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

 

 

Coordenar de forma 

multidisciplinar para 

o reforço e 

aperfeiçoamento das 

atividades conjuntas. 

Envolver os 

municípios na 

definição da oferta 

educativa e na 

inserção do mercado 

de trabalho. 

CIM 

Pronúncia sobre as necessidades de 

formação, atendendo ao tecido 

económico-social e a rede escolar do 

respetivo território. Médio 

Final do ano letivo. Cumprimento das 

orientações 

definidas. 

Negociar a amplitude 

da oferta formativa, 

tendo em conta as 

novas necessidades 

do mercado de 

trabalho. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

Universidades 
e Politécnicos 

Parcerias/ protocolos, Know-how 

técnico. Médio 

Ao longo do ano. Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

Promover uma maior 

aposta no trabalho 

em rede e formação. 

Parcerias c/ 
escolas 

internacionais  

/ ERASMUS 

Partilha de experiências e culturas, 

intercâmbios, estágios profissionais, 

jobshadowing. Alto 

Período de 

estágios/intercâmb

ios. 

 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento 

(protocolos). 

 

Reforçar 

competências 

linguísticas. 

Empresas 
internacionais 

Oferta dos seus espaços para a 

formação em contexto de trabalho, 

reforço de competências. 

 

Alto 

Apostar mais na 

divulgação do 

feedback e trabalho 

em rede. 

Conservatório 
de Felgueiras 

Parcerias/ protocolos, Know-how 

técnico. 
Médio 

Ao longo do ano. 

Reuniões do 
conselho Geral. 

Atas das reuniões. 

 

 

Documentos que 
comprovam o seu 
envolvimento. 

 

Ampliar e promover 

o envolvimento ao 

nível da oferta do 

ensino e formação 

profissional. 

Empresas da 
Região 

Oferta dos seus espaços para a 

formação em contexto de trabalho, 

reforço de competências. Médio 

Períodos de 
estágios. 

Reuniões do 

Conselho Geral. 

Apostar mais no 
trabalho em rede. 
Envolver as empresas 
na conceção da 
oferta formativa e 
dos perfis 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

profissionais. 
Contribuir para o 
aumento da 
empregabilidade dos 
formandos. 

 
Casa das Artes 
de Felgueiras 

Parcerias/ protocolos. 

Oferta dos seus espaços para 

realização de eventos e formação em 

contexto de trabalho. 

Reforço de competências. 
Médio 

Períodos de 
estágios. 

Ao longo do ano 

(colaboração na 

dinamização dos 

eventos). 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

 

Trabalhar em rede; 
Aumentar a 
interação; 
Promover avaliações 
conjuntas e 
intercalares; 
Introduzir inovação e 
melhoria. 

 
Centro de 
Saúde de 
Felgueiras  

Oferta de formação. 

 

Apoio em questões de saúde. 

 

Médio 

Períodos de 
estágios. 

Ao longo do ano. 

Trabalhar em rede; 
Aumentar a 
interação; 
Promover o 
envolvimento e a 
participação na 
construção dos perfis 
profissionais na área 
da saúde; 
Contribuir para a 
formação em higiene 
e segurança. 
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TIPO DE 
 STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER RESPONSABILIDADES 

POTENCIAL 
IMPACTO NA 

OFERTA DE EFP 
(ALTA, MÉDIA, 

BAIXA) 

MOMENTO DE 
ENVOLVIMENTO 

EVIDÊNCIAS DO 
ENVOLVIMENTO 

AÇÕES A TOMAR 
(OPORTUNIDADES DE 

MELHORIA) 

 
Bombeiros 

Voluntários de 
Felgueiras 

Simulacros; Proteção civil; Formação 

em Suporte Básico de Vida (SBV); 

formação de primeiros socorros; 

Prevenção nas atividades da Escola. 

 

Médio 

 

Ao longo do ano. 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

 

Trabalhar em rede; 
Aumentar a 
interação; 
Promover o 
envolvimento e a 
participação na 
construção dos perfis 
profissionais na área 
da saúde. 

 
Santa Casa da 

Misericórdia de 
Felgueiras 

Saber-fazer especializado. 

Estágios-FCT-Formação em Contexto 

de Trabalho. 

Alto 

Períodos de 
estágios. 

Ao longo do ano. 

Promover avaliações 
conjuntas e 
intercalares; 

Introduzir inovação e 
melhoria. 

 

IEFP – 
Felgueiras 

 

Feedback das necessidades do 

mercado. 

Apoio técnico, visão do mundo real 

do trabalho. 

Apoio à colocação dos ex-alunos no 

mercado de trabalho. 

 

Baixo 

Ao longo do ano. 

 

Documentos que 

comprovam o seu 

envolvimento. 

 

Aumentar a 

interação; 

Trabalhar em rede. 

Tabela 6 - Metodologias para a participação dos stakeholders 
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2. Objetivos, metas e indicadores a alcançar na gestão da oferta 
de EFP a partir dos objetivos estratégicos da instituição 

 

Para o processo de alinhamento com o quadro EQAVET, através da análise 

contextualizada do ciclo de formação 2014-2017, a Escola Secundária de Felgueiras definiu, 

para o Ensino Profissional, os seguintes objetivos e metas, por indicador selecionado. 

 

- INDICADOR 4a – TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS  

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não Aplicável HISTÓRICO 60,9%1 

2015-2018 54% - 61% 
Histórico - 54% (Monitorizado em julho de 

2019) - Resultado oficial a recolher em janeiro de 
2020 

2016-2019 61% - 65% Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 >=70% Resultado a recolher em janeiro de 2022 

Neste indicador, dado que, até dia 31 de dezembro de 2019, é possível recuperar os 

alunos que não concluíram o ciclo formativo 2015-2018, ainda é possível atuar sobre todos 

os ciclos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR 4a) TAXA DE CONCLUSÃO 

Objetivos do Projeto Educativo: 
1. Promoção Do Sucesso Escolar, Nomeadamente Através Da Melhoria Dos Resultados 
Académicos 
2. Promoção Das Competências Técnicas, Pessoais E Relacionais Para O Século XXI 
3. Melhoria Do Serviço Educativo: Planeamento, Articulação, Formação 
4. Envolvimento E Reconhecimento Da Comunidade Educativa 

N.º DESCRITOR/OBJETIVO ESPECÍFICO META A ATINGIR HISTÓRICO 
PERIODICIDADE 

DE 
MONITORIZAÇÃO 

1 Reduzir o Abandono Escolar. Reduzir para 
menos de 

Histórico 2014-
2017: 24,36%2 

Por Período de 
avaliação 

                                                            
1  Este valor tem por base a totalidade dos alunos inscritos no 1º ano, por isso também inclui as 
desistências no início do ciclo. Para efeito do Plano de Ação EQAVET, o período de referência para 
conclusão do curso vai do final do triénio (letivo) até aos 17 meses subsequentes. 
2 Meta proposta para o triénio de formação (ciclo de formação). 
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24,36% o 
abandono 
escolar. 

2 
 

Redução das desistências entre a 
transição do 1.º para o 2.º ano.                                   

Reduzir para 
menos de 5% 

Histórico 2016-
2019: de 
desistências do 
1º para o 2º ano 
5% 

Por ano letivo. 

3 Reduzir os módulos em atraso. 80% de módulos 
concluídos3. 

Sem Histórico Por ciclo 
formativo 
(controlo 
intercalar todos 
os períodos). 

4 Aumento da satisfação dos alunos. Alcançar a 
satisfação de 
cerca de 70% 
dos alunos. 

Sem Histórico Por período. 

5 Promover o envolvimento e 
participação dos stakeholders 
internos na gestão e melhoria do 
ensino e formação profissional da 
escola (Pessoal Docente e Pessoal 
Não Docente). 

Alcançar a 
satisfação de 
cerca de 70% do 
Pessoal 
Docente.  
 
Alcançar a 
satisfação de 
cerca de 70% do 
Pessoal Não 
Docente.  

Sem Histórico No final de cada 
ano lectivo. 

6 Melhorar o relacionamento com os 
encarregados de educação através 
da promoção do seu envolvimento 
e participação. 

Envolver os 
encarregados de 
educação em 
mais de 19 
atividades por 
ano letivo. 

Histórico 2018 – 
2019: 19 
atividades 
realizadas no 
PAA). 
 

No final de cada 
ano lectivo. 

Alcançar a 
satisfação de 
cerca de 70% 
dos 
Encarregados de 
Educação. 

Sem Histórico No final de cada 
ano letivo. 

 

 

                                                            
3  Esta meta encontra-se articulada com o valor mínimo defendido para o PEE 2019-2022.   
Entende-se como “total de módulos” o número de módulos inscritos nos planos curriculares  dos cursos 
multiplicado pelo número de alunos matriculados em cada curso/turma para o  ano letivo em análise. 
Assim, a percentagem de sucesso será obtida através do quociente entre o total de módulos concluídos 
com classificações positivas e o total de módulos previstos." 
De acordo com dados apurados até outubro de 2019, no ano letivo 2018/19 ficaram por concluir 2,5% 
do total de módulos. 
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- INDICADOR 5a) TAXA DE COLOCAÇÃO DOS DIPLOMADOS 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não aplicável Histórico 86,31 %4 Empregabilidade 

2015-2018 86,31 % – 86,50 % Resultado a recolher em janeiro de 2020 

2016-2019 86,50 % - 86,70 % Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 86,70 % - 86,90 % Resultado a recolher em janeiro de 2022 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR 5a) TAXA DE COLOCAÇÃO DOS DIPLOMADOS 

Objetivos do Projeto Educativo: 
1. Promoção Do Sucesso Escolar, Nomeadamente Através Da Melhoria Dos Resultados Académicos 
2. Promoção Das Competências Técnicas, Pessoais E Relacionais Para O Século XXI 
3. Melhoria Do Serviço Educativo: Planeamento, Articulação, Formação 
4. Envolvimento E Reconhecimento Da Comunidade Educativa 

N.º 
DESCRITOR/OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META A ATINGIR HISTÓRICO 

PERIODICIDADE 
DE 

MONITORIZAÇÃO 

1 Aumentar o envolvimento dos 
Stakeholders externos nas 
atividades da escola para a 
empregabilidade e para a gestão 
da melhoria contínua e formação 
profissional da escola. 

Mais de 26 atividades. Histórico PAA 
2018-2019: 26 
atividades 

Intercalar por 
período e final do 
ano letivo. 

Alcançar a satisfação 
de cerca de 70% dos 
Stakeholders Externos 
inquiridos. 

Sem Histórico No final de cada 
ano letivo. 

2 Aumentar/Diversificar a relação 
entre as escolas e as 
instituições/empresas.                            

1 protocolo por cada 
2 alunos inscritos.5 
 

Histórico 2018-
2019: Em média 
existia até à 
data 1 protocolo 
por cada 3 a 4 
alunos inscritos 

Período de 
avaliação. 

3 Aumentar a percentagem de 
alunos diplomados 

Alcançar uma 
percentagem superior 

Histórico 2014 – 
2017: 77,89%6 

Período de 
avaliação. 

                                                            
4 Taxa de empregabilidade: Conforme a Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, consideramos empregabilidade o somatório dos 
diplomados empregados (histórico 2014-2017: 77,89 %) com os diplomados em prosseguimento de estudos (histórico 2014-2017: 
8,42 %). 
5 Optou-se por estabelecer este tipo de meta, uma vez que o número de turmas é variável em cada ano letivo, assim como o 
número de alunos por turma. 
6 O valor de 77,9% é referente à taxa de diplomados empregados por conta de outrem (contrato com termo e sem termo) – anexo 
3, indicador 4a.  
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empregados/inseridos no 
mercado de trabalho. 

a 78% de alunos 
diplomados 
empregados/inseridos 
no mercado de 
trabalho. 

 

4 Aumentar a percentagem de 
alunos que ingressa no Ensino 
Superior/Pós-secundário. 

Igual ou superior a 
8,5% o número de 
alunos que ingressa 
no Ensino Superior 
/Pós-secundário 

Histórico 2014 – 
2017: 8,42% 
 

Por ano letivo. 

 

 

- INDICADOR 6a – TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES RELACIONADAS COM O 

CURSO/AEF 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não aplicável 
Histórico: 14,86% para profissões 
relacionadas com o curso 

2015-2018 16,06 % Resultado a recolher em janeiro de 2020 

2016-2019 17,26 % Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 18,46% Resultado a recolher em janeiro de 2022 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR 6a) TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES 
RELACIONADAS COM O CURSO/AEF 

Objetivos do Projeto Educativo: 
2. Promoção Das Competências Técnicas, Pessoais E Relacionais Para O Século XXI 
3. Melhoria Do Serviço Educativo: Planeamento, Articulação, Formação 
4. Envolvimento E Reconhecimento Da Comunidade Educativa 

N.º DESCRITOR/OBJETIVO ESPECÍFICO META A ATINGIR HISTÓRICO 
PERIODICIDADE 

DE 
MONITORIZAÇÃO 

1 Adequar o perfil do aluno ao local 
de Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT). 

Aumentar para 
pelo menos 3 a 
frequência de 
visitas do 
Professor 
Orientador de 
Estágio ao local 
de FCT. 

Histórico 
2018/2019: 
Frequência 
presencial de 2 
visitas do 
Professor 
Orientador de 
Estágio ao local 
de FCT. 

Intercalar por 
FCT. 

                                                                                                                                                                              
A taxa de colocação no mercado de trabalho foi de 83,2% (77,9% empregados por conta de outrem + 
5,3% à procura de emprego) – anexo 3, indicador 4a. 
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- INDICADOR 6b3 – TAXA/GRAU DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não aplicável 
Histórico Média de 3,64 em 4 (No conjunto dos 

cursos) 

2015-2018 Média de 3,65 em 4 Resultado a recolher em janeiro de 2020 

2016-2019 Média de 3,66 em 4 Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 Média de 3,67 em 4 Resultado a recolher em janeiro de 2022 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR 6B3) TAXA/GRAU DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES 

Objetivos do Projeto Educativo: 
2. Promoção Das Competências Técnicas, Pessoais E Relacionais Para O Século XXI 
3. Melhoria Do Serviço Educativo: Planeamento, Articulação, Formação 
4. Envolvimento E Reconhecimento Da Comunidade Educativa 

N.º DESCRITOR/OBJETIVO ESPECÍFICO META A ATINGIR HISTÓRICO 

PERIODICIDADE 

DE 

MONITORIZAÇÃO 

1 Manter a percentagem de 
inquéritos recepcionados. 

Manter os 100% Histórico 2014 – 
2017: 100% 

Por ano letivo. 

2 Aumentar a média de satisfação 
dos empregadores. 

Superior 3,677 Histórico 2014 – 
2017: 3,64 em 4 
 

Por ano letivo. 

 

 

3. Descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar face aos 
objetivos e metas a alcançar na gestão da oferta de EFP 

 

                                                            
7 Valor obtido a partir da média aritmética das pontuações atribuídas a um conjunto de parâmetros. 
Escala de 1 a 4 valores.  
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Os descritores EQAVET e práticas de gestão a utilizar poderão ser consultados no Anexo 

1 – Plano de Ação e no Anexo 2 – Referencial para o alinhamento com o Quadro EQAVET. 
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4. Explicitação das metodologias de recolha de dados e de 
feedback 

A equipa CAI-EQAVET, para recolher dados/ informação, utiliza os seguintes instrumentos: 

Instrumento Modalidade Stakeholders implicado 

1- Inquérito A- Google Forms Stakeholders internos e 

externos 

B- Suporte de papel & Google 

Forms 

Stakeholders externos 

2- Entrevista A- Telefónica Stakeholders externos 

       B – Presencial 

       C- Criação de grupos Stakeholders internos e 

externos 

3- Registos de 

informação 

A- Grelhas de Registo (abandonos, 

módulos em atraso, contactos 

com os encarregados de 

educação). 

Stakeholders internos 

 

A CAI-EQAVET compilará, no seu relatório, toda a informação necessária para avaliar 

anualmente os indicadores definidos. Esta informação resulta da análise de todos os dados 

fornecidos pelos questionários de inquérito e demais instrumentos aplicados, quer a stakeholders 

internos  quer a stakeholders externos, e  por todos os dados fornecidos pelo programa TProfessor 

nos momentos inscritos no PAA, Plano de Ação e PE da Escola. 

A equipa CAI-EQAVET monitoriza, avalia e revê, a partir de uma análise SWOT, o seu Plano de 

Ação, incorporando sugestões de melhoria. Anualmente, proceder-se-á à execução do respetivo 

Relatório de Progressão Anual. 

A Escola, posto isto, considera a avaliação feita e tratada pela equipa CAI-EQAVET, analisa-a, 

quer com os stakeholders internos, quer com os stakeholders externos,  ao nível do Conselho 

Pedagógico, dos Departamentos Curriculares, no Conselho Geral e demais momentos concertados 

criados para esse efeito. 
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5. Explicitação da estratégia de monitorização de processos e 
resultados na gestão da oferta de EFP 

Numa fase inicial, tal como se descreveu acima, para que se compreendesse a necessidade 

de estabelecer um modelo de garantia de qualidade alinhado com o modelo de avaliação utilizado na 

ESF, foi indispensável que todos os intervenientes relevantes no processo conhecessem as premissas 

deste modelo de gestão de qualidade, para que se conseguisse a sua participação e ação. 

Consequentemente, divulgaram-se e analisaram-se os indicadores e orientações emanados pela 

ANQEP, relativas às questões da garantia e melhoria da qualidade da EFP.  

Criou-se um prospeto enquanto base para desenvolver a difusão a diferentes públicos-alvo, 

onde foram explicitados os objetivos, o ciclo de qualidade e as suas fases; a importância e o papel 

dos diferentes stakeholders; os critérios e os indicadores utilizados e/ou a utilizar neste modelo de 

garantia de qualidade. 

O ciclo de qualidade é ativado anualmente,  inicia-se com a elaboração dos Plano Anual de 

Atividades e Plano de Ação, tendo como referência o PE  para o triénio. Estes documentos de 

planeamento constituem os planos de ação estratégica da ESF. Suporta-se, ainda, esta fase no 

relatório produzido pela CAI no final do ano letivo. Este relatório, que tem como propósito a 

avaliação/monitorização do cumprimento dos objetivos estratégicos e metas da Escola para o ano 

letivo em causa, bem como a avaliação/monitorização do grau de execução do Plano Anual de 

Atividades, é o resultado da análise dos dados recolhidos no programa Tprofessor relativos à 

avaliação interna, bem como do tratamento estatístico dos questionários de satisfação a alunos e a 

todos os stakeholders. Apresenta algumas conclusões consideradas relevantes, bem como algumas 

sugestões a serem tomadas em conta na preparação do ano letivo seguinte e contempla ainda 

mecanismos de alerta precoce com a sinalização diferenciada de todos os resultados que se desviam 

das metas pretendidas. Todas as estruturas e órgãos (re)definem os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades, identificam recursos e comprometem-se com um 

conjunto de atividades e ações que partilham um objetivo comum – desenvolver estratégias de 

ensino-aprendizagem com vista à melhoria dos resultados escolares e do sucesso académico e 

profissional dos alunos. 

A fase de implementação tem como ponto de partida a comunicação a todos os 

intervenientes dos objetivos e metas definidos no Plano de Ação e PAA, onde estão contemplados os 

objetivos, as metas, as estratégias, as atividades a desenvolver, a respetiva calendarização, de modo 
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a assegurar o compromisso de todos os intervenientes. Os resultados serão analisados 

trimestralmente, facilitando, assim, a identificação de desvios e a introdução de estratégias de 

melhoria necessárias concertadas e divulgadas com toda a comunidade escolar. Paralelamente, 

desenvolve-se uma articulação permanente com os stakeholders externos para apoio das ações 

planeadas. 

O Plano de Ação e o PAA serão operacionalizados a partir do Projeto Educativo da Escola, 

elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão, onde estão representados todos os 

stakeholders, para um horizonte de três anos, onde se configuram os princípios e valores, a missão e 

visão estratégica, as metas e as estratégias que a ESF pretende cumprir. 

Os órgãos de administração e gestão da escola monitorizam o desenvolvimento do Plano de 

Ação e PAA e a equipa de avaliação interna ( CAI-EQAVET) vai acompanhando o seu desenvolvimento 

pelas estruturas intermédias, avaliando os resultados. Neste processo, assume particular importância 

os mecanismos de alerta precoce que possibilitarão a revisão do Plano de Ação e a adoção de novas 

medidas. 

 A autoavaliação será sistemática, contínua, realizada e partilhada por todas as estruturas e 

órgãos da Escola, de forma crítica e construtiva, com vista à melhoria dos resultados e da prestação 

do serviço educativo, elaborando-se relatórios de autoavaliação: 

- por período, para detetar desvios às metas estabelecidas e ajustar em tempo útil as ações a 

tomar, refletido no Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação; 

- anuais, onde se procede à identificação do grau de concretização dos objetivos e metas 

fixadas no PE, à avaliação das atividades realizadas no que respeita aos resultados escolares, sociais e 

profissionais, identificando os pontos de melhoria para a revisão e consequente elaboração do Plano 

de Melhoria, vertidos no Relatório de Progressão Anual. No anexo 3, consta o fluxograma que 

explicita sumariamente a fase da Revisão. 

6. Metodologias para análise contextualizada dos resultados 
alcançados e definição das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP 

Através da análise periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias 

implementadas e da sua comparação com as metas estabelecidas no Plano de Ação, no PE, e PAA, a 

equipa CAI-EQAVET verifica se os mesmos estão ou não de acordo com os valores estabelecidos para 

os diferentes indicadores em análise. Caso se verifiquem desvios a estes valores, são delineadas 

estratégias alternativas e são implementados planos de melhoria, com a colaboração de todos os 
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stakeholders, conforme os pressupostos enunciados em  “Explicitação da estratégia de monitorização 

de processos e resultados na gestão da oferta de EFP”. 

 

7. Definição da informação a disponibilizar relativa à melhoria 
contínua da oferta de EFP, sua periodicidade e formas de 
divulgação 

As conclusões da autoavaliação serão divulgadas trimestralmente, no final do ano letivo e no 

final de cada ciclo formativo e período de vigência do Projeto Educativo (2019-2022). 

Na análise trimestral dos resultados, será realizado e apresentado ao Conselho Pedagógico 

um relatório de avaliação do grau de execução das metas previstas no Projeto Educativo e Plano de 

Ação da Escola. Se forem observados desvios nos valores das metas a alcançar, serão elaboradas 

recomendações e solicitadas melhorias metodológicas tendentes a corrigir as situações. No final de 

cada ano letivo, será realizado um relatório final anual de avaliação do grau de execução das metas 

previstas no Documento Base e no Plano de Ação EQAVET. Este relatório será apresentado ao 

Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral de forma a obter-se sugestões de ações e/ou processos 

que permitam a melhoria contínua dos resultados obtidos, sendo divulgado, igualmente, na página 

da escola para que possamos receber os contributos de todos os stakeholders. Os resultados 

constantes deste relatório serão o ponto de partida para a preparação do próximo ano letivo. 

No final do triénio de vigência do Projeto Educativo da Escola, será feito um relatório final 

global, devidamente fundamentado, sobre a implementação do processo de certificação da 

qualidade EQAVET, onde serão referidos os objetivos/metas alcançados, os desvios observados, os 

planos de melhoria introduzidos, os constrangimentos verificados e a análise das melhorias 

verificadas resultantes da implementação deste processo de certificação da qualidade. A elaboração 

deste documento é da responsabilidade da equipa CAI-EQAVET e será submetido ao Conselho 

Pedagógico e ao Conselho Geral para aprovação. 

Todos os documentos e relatórios produzidos serão divulgados na Página da Escola e 

encontrar-se-ão abertos para discussão com todos os stakeholders, pelo que a Escola Secundária de 

Felgueiras agradece os contributos, envolvimento e participação de todos para o sucesso deste 

projeto de qualidade. 
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ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO 
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PLANO DE AÇÃO EQAVET – ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS 

 

Indicador 4a - Taxa de conclusão dos Cursos 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não aplicável Histórico - 60,9%8 

2015-2018 54% - 61% 
Histórico - 54% (Monitorizado em julho de 2019) - Resultado oficial a 

recolher em janeiro de 2020 

2016-2019 61% - 65% Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 >=70% Resultado a recolher em janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8  Este valor tem por base a totalidade dos alunos inscritos no 1º ano, por isso também inclui as desistências no início do ciclo. Para efeito do Plano de Ação EQAVET o 
período de referência para conclusão do curso vai do final do triénio (letivo) até aos 17 meses subsequentes. 
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Objetivo Específico N.º 1: Reduzir o Abandono Escolar 
Meta a atingir: Reduzir para menos de 24,36% o abandono escolar  
Histórico 2014 – 2017: 24,36%9 
Periodicidade de monitorização: Por Período de avaliação 

Atividades a 
realizar 

Responsável 
pela implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Atividades de 
recuperação de módulos 
em atraso. 
 

Direção; 
Conselho Pedagógico 

Diretor de 
Turma; professores e 
departamentos. 

Pautas e plataforma 
dos alunos. 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas. 

Sempre que 
aplicável. 

Encaminhamento 
para o SPO sempre que 
se verifique indícios de 
desistências por outras 
razão que não a 
dificuldade de 
aprendizagens .  

Diretores de 
Turma e Conselhos de 
Turma. 

SPO; Diretor de 
Turma e alunos. 

Relatórios, e-mails, 
cartas e outros aplicáveis. 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas, Página 
Web da Escola (Se 
aplicável). 

Sempre que 
aplicável. 

      Acompanhamento 
dos alunos com módulos 
em atraso após 
conclusão do ciclo 
formativo. 

Direção Serviços 
Administrativos. 

Pautas, plataforma 
dos alunos, e-mails, cartas 
e outros aplicáveis. 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas. 

Sempre que 
aplicável. 

Atualização dos 
dados no SIGO de acordo 
com a pauta de cada 
turma referente a cada 
curso. 

Direção Diretor de Turma 
e serviços de 
secretaria.  

Plataforma dos 
alunos  

Pauta e 
listagem dos alunos 

Trimestralmente. 

Respeitar o n.º 
mínimo de faltas para 
contactar os 

Diretor de 
Turma. 

Diretores de 
turma; 

encarregados de 

Atas, registo de 
contactos com 
encarregados de 

Reuniões com 
os encarregados de 
educação; Correio 

Sempre que 
aplicável. 

                                                            
9 Meta proposta para o triénio de formação (ciclo de formação). 
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encarregados de 
educação. 

educação; 
alunos. 

educação. eletrónico, cartas e 
telefonemas. 

Comunicação à 
CPCJ quando não houver 
feedback do encarregado 
de educação ou melhoria 
da assiduidade. 

Direção; Diretor 
de Turma e Equipa 
multidisciplinar. 

CPCJ; Diretor de 
Turma; encarregado de 
educação e alunos. 

          Atas do conselho de 
turma e relatórios. 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas. 

Sempre que 
aplicável. 

Elaboração do 
Questionário de 
Expectativas sobre a 
Escola e o curso aos 
alunos do 10.º ano. 

Direção; 
Equipa CAI-

EQAVET 

Equipa CAI-
EQAVET  

Modelo de 
Questionário de 
Expectativas. 

Não aplicável. Setembro 2019 

Aplicação do 
Questionário de 
Expectativas sobre as 
Escola e o curso aos 
alunos do 10.º ano. 

Diretores de 
Turma 

Diretor de 
Turma; 

Alunos 

Questionários de 
expectativas aos novos 
alunos preenchidos. 

Não aplicável. Setembro 2019 

Elaboração e 
divulgação do Relatório 
do Resultado dos 
Questionários de 
Expectativas sobre a 
Escola e o curso aos 
alunos do 10.º ano. 

Equipa CAI-
EQAVET 

Equipa CAI-
EQAVET  

 
Direção 

Relatório dos 
Resultados da aplicação 
dos questionários de 
expectativas. 

Website da 
Escola. 

Outubro 2019 

Sensibilização aos 
alunos acerca do sistema 
EQAVET. 

Direção; 
Equipa EQAVET 

Diretor de 
Turma; alunos. 

Sumários no 
programa truncatura.  

PowerPoint; 
panfleto e Website da 
Escola. 

Ao longo do ano 
lectivo, conforme 
previsto no Plano Anual 
de Atividades. 
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Sensibilização aos 
Encarregados de 
Educação acerca do 
sistema EQAVET. 

Direção; 
Equipa EQAVET 

Diretor de Turma 
e encarregados de 
educação. 

Atas das reuniões, 
PAA. 

Convocatória, 
panfleto, e página 
Web da escola. 

Reuniões com os 
Encarregados de 
Educação; sempre que 
aplicável  

Sensibilização ao 
pessoal docente e não 
docente acerca do 
sistema EQAVET 
(apresentação e análise 
de resultados e discussão 
da oferta formativa) . 

Direção e 
equipa EQAVET 

Pessoal docente 
e pessoal não docente. 

PAA, convocatória. Convocatória, 
panfleto, e página 
Web da escola. 

Inicio do ano 
lectivo; sempre que 
aplicável. 

 

 

Objetivo Específico N.º 2: Redução das desistências entre a transição 
do 1.º para o 2.º ano                                   

Meta a atingir: Reduzir para menos de 5%  
Histórico 2016-2019: de desistências do 1º para o 2º ano 5%10 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 
realizar 

Responsável 
pela implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Flexibilizar a 
recuperação de módulos 
em atraso ao longo do 
ano letivo . 

Direção; 
Conselho 

Pedagógico. 

Diretor de 
Turma; 

professores e 
serviços 
administrativos . 

Atas dos 
conselhos de turma; 
Pautas e plataforma dos 
alunos; Divulgação dos 
momentos de 
recuperação. 

Reuniões de 
avaliação com os 
Encarregados de 
Educação, Página 
Web da Escola (Se 
aplicável) 

Sempre que 
aplicável. 

                                                            
10 A taxa de desistência de 5% foi resultado da média aritmética das taxas de desistência obtidas nos anos letivos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Esta informação 

foi retirada do documento “Avaliação dos resultados internos – Ano letivo 2018-2019” elaborado pela Comissão de Avaliação Interna. 
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Monitorização dos 
módulos em atraso 

Direção; 
Conselho 

Pedagógico. 

Diretor de 
Turma;  

diretor de curso; 
encarregados de 

educação;  
alunos. 

Atas, Pautas, 
Relatório por período. 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas, Página 
Web da Escola (Se 
aplicável). 

Ao longo do ano 
letivo.  

Atualização dos 
dados no SIGO de acordo 
com a pauta de cada 
turma referente a cada 
curso. 

Direção Diretor de Turma 
e serviços de secretaria 

Plataforma dos 
alunos 

Pauta e 
listagem dos alunos 

Trimestralmente.  

Encaminhamento 
para o SPO e equipa 
multidisciplinar sempre 
que se verifiquem 
indícios de desistências.  

Direção; 
Equipa 

multidisciplinar; 
SPO. 

SPO; Equipa 
multidisciplinar; 
Conselho de Turma 
Diretor de Turma e 
alunos. 

Relatórios Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas, Página 
Web da Escola (Se 
aplicável). 

Sempre que 
aplicável. 

 

 

Objetivo Específico N.º 3: Reduzir os módulos em atraso. 

Meta a atingir: 80% de módulos concluídos (80% de classificações 
positivas face ao total de módulos ).11 

Histórico: Sem histórico (primeiro ano de monitorização nestes 
moldes). 

Periodicidade de monitorização: Por ciclo formativo (controlo 
intercalar todos os períodos). 

                                                            
11  Esta meta encontra-se articulada com o valor mínimo defendido para o PEE 2019-2022.  
Entende-se como “total de módulos” o número de módulos inscritos nos planos curriculares  dos cursos multiplicado pelo número de alunos matriculados em cada 
curso/turma para o  ano letivo em análise. Assim, a percentagem de sucesso será obtida através do quociente entre o total de módulos concluídos com classificações 
positivas e o total de módulos previstos." 
De acordo com dados apurados até outubro de 2019, no ano letivo 2018/19 ficaram por concluir 2,5% do total de módulos. 
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Atividades a 
realizar 

Responsável 
pela implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Monitorização de 
módulos em atraso (com 
recurso a grelhas). 

Direção; 
Equipa EQAVET 

Conselho de 
turma e Diretor de 
Turma. 

Atas do Conselho 
de Turma, grelhas e 
relatórios produzidos. 

Reuniões dos 
Conselhos de Turma. 

Ao longo do ano 
letivo.  

Elaboração do 
Questionário de 
Avaliação do Módulo. 

Equipa EQAVET Equipa EQAVET 
 

Modelo de 
Questionário de 
Avaliação do Módulo. 

Não aplicável. Outubro 2019 

Aplicação do 
Questionário de 
Avaliação do Módulo por 
parte dos alunos 
(Reflexão acerca dos 
conteúdos e 
metodologias de trabalho 
e avaliação). 

Equipa EQAVET 
 
O professor 

que lecionou o 
módulo 

Professores e 
Alunos 

Questionários de 
Avaliação do Módulo 
preenchidos. 

Não aplicável. Final de cada 
módulo. 

Elaboração do 
Relatório dos resultados 
dos Questionários de 
Avaliação do Módulo 
com apresentação de 
propostas de ações de 
melhoria nas disciplinas, 
em tempo útil, se 
necessário. 

Equipa EQAVET 
Direção 

Equipa EQAVET 
 

Relatório dos 
resultados dos 
Questionários de 
Avaliação do Módulo 

Atas dos 
Conselhos de Turma 

Atas do Conselho 
Pedagógico 

Ata do Conselho 
Geral 

E-mails enviados 
ao departamentos 
curriculares 

Conselhos de 
Turma. 

Conselho 
Pedagógico. 

Conselho Geral. 
Departamentos 

Curriculares. 
 
Website da 

escola. 

No período 
seguinte ao da 
aplicação do 
questionário, e no final 
do ano letivo. 
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Divulgar 
amplamente as épocas 
de recuperação de 
módulos. 

Direção 
 

Alunos. 
Professores. 
Serviços 

Administrativos. 

Calendários de 
recuperações de 
módulos. 

Website da 
escola. 

Outras redes 
sociais. 

Placards da 
escola. 

Sempre que 
aplicável. 

Flexibilizar os 
momentos de 
recuperação dos 
módulos (possibilidade 
dos alunos poderem 
recuperar os módulos 
com outros docentes que 
não o respetivo do 
módulo/curso em 
atraso). 

Direção. 
Serviços 

Administrativos. 

Alunos; 
Pessoal Docente 

e Pessoal Não Docente. 

Requerimento de 
recuperação de módulo. 

Não aplicável. Sempre que 
aplicável. 

 

  

Objetivo Específico N.º 4: Aumento da satisfação dos alunos. 

Meta a atingir: Alcançar a satisfação de cerca de 70% dos alunos (no 
conjunto de “Satisfeito” e “Muito Satisfeito”). 

Histórico: Sem histórico (primeiro de ano de implementação). 
Periodicidade de monitorização: Onde se lê, no plano de ação, “por 

período”, deve ler-se “anualmente, no final de cada ano letivo”.  

Atividades a 
realizar 

Responsável pela 
implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Elaboração de 
Questionário de 
Satisfação aos alunos 
(Curso e estágios). 

Equipa CAI-
EQAVET. 

Direção. 
Equipa CAI-

EQAVET. 

Modelo de 
Questionário de 
Satisfação aos alunos 
(Curso e estágios). 

Não aplicável. Outubro 2019 
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Aplicação do 
Questionário de 
Satisfação aos alunos 
(Curso e estágios).  

Coordenador dos 
cursos profissionais. 

 

Alunos. 
Diretor de curso. 
Professor 

/orientador de estágio. 
Diretor de 

Turma. 

Questionários de 
Satisfação aos alunos 
(Curso e estágios) 
preenchidos. 
 

Dossier do 
Diretor de Curso. 

 
 

3º Período  
Letivo 

Elaboração de 
relatório com definição 
de melhorias para o 
aumento da satisfação 
dos alunos em 
ambiente escolar, em 
tempo útil. 

Direção 
Equipa CAI-

EQAVET . 

Equipa CAI-
EQAVET 

 

Relatório dos 
resultados dos 
Questionários de 
Satisfação aos alunos 
(Curso e estágios)  

Atas Conselho 
Geral. 

Atas do Conselho 
Pedagógico. 

E-mails enviados 
aos departamentos 
curriculares 

Conselho Geral, 
Conselho Pedagógico, 
departamentos 
curriculares, Página 
Web da Escola (Se 
aplicável) 

No mês seguinte 
à aplicação dos 
questionários. 

Formação de 
pessoal docente e não 
docente. 

Direção. Pessoal docente 
e não docente; 
formadores. 

Planos de 
formação de pessoal 
docente e não docente.  

Reuniões. 
Planos de formação; 
página Web da escola. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Diversificação de 
metodologias de 
avaliação e revisão dos 
critérios de avaliação. 

Direção. 
Conselho Pedagógico. 

Diretor de 
Turma; Conselhos de 
Turma; departamentos; 
professores e alunos. 

Atas e 
documentos 
orientadores aprovados.  
 

Reunião inicial 
com os encarregados 
de educação. 

Sempre que 
aplicável 

Coadjuvação em 
sala de aula. 
 

Direção. 
Conselho Pedagógico. 

Diretor de 
Turma; 

professores e 
alunos 

 

Atas, sumários, 
impressos relativos ao 
trabalho colaborativo. 

Registo em ata 
do conselho de turma.  

Sempre que 
aplicável. 
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Aulas de apoio 
pedagógico. 

Direção; 
Conselho Pedagógico e 
Conselho de Turma. 

Professores; 
alunos e encarregados 
de educação. 

Atas, sumários, 
relatórios dos apoios. 

Reuniões com os 
Encarregados de 
educação. 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

 
Objetivo Específico N.º 5: Promover o envolvimento e participação dos 

stakeholders internos na gestão e melhoria do ensino e formação profissional da 
escola (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente). 

 
Nota: Os alunos não serão contemplados neste objetivo específico uma vez que 

estão previstos no objetivo específico n.º4. 

Meta a atingir: Alcançar a satisfação de cerca de 70% do Pessoal 
Docente (no conjunto de “Satisfeito” e “Muito Satisfeito”). 

Histórico: Sem histórico (primeiro de ano de implementação 
nestes moldes). 

Periodicidade de monitorização: No final de cada ano lectivo. 
 
Meta a atingir: Alcançar a satisfação de cerca de 70% do Pessoal 

Não Docente (no conjunto de “Satisfeito” e “Muito Satisfeito”). 
Histórico: Sem histórico (primeiro de ano de implementação 

nestes moldes). 
Periodicidade de monitorização: No final de cada ano letivo 

Atividades a realizar 
Responsável 

pela implementação 
Intervenientes 

Registos/Evidên
cias 

Comunicação/ 
Divulgação 

Calendarização 

Elaboração de 
Questionário de Satisfação ao 
Pessoal Docente. 

Direção. 
Equipa CAI-

EQAVET. 

Equipa CAI-
EQAVET. 

Direção. 

Modelo de 
Questionário de 
Satisfação ao Pessoal 
Docente 

Não aplicável. Outubro 2019 

Aplicação do Questionário 
de Satisfação ao Pessoal 
Docente. 

Direção  Pessoal 
Docente 

 

Questionários de 
Satisfação ao Pessoal 
Docente preenchidos. 
E-mail a solicitar o 
preenchimento do 
questionário (se 
aplicável). 

 

E-mail a 
solicitar o 
preenchimento do 
questionário (se 
aplicável). 

 

Final do Ano 
Letivo. 
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Elaboração de Relatório 
com os Resultados dos 
Questionários de Satisfação ao 
Pessoal Docente. 

Direção; 
Equipa CAI-

EQAVET . 

Equipa CAI-
EQAVET. 

Stakeholders 
Internos com 
enfoque particular 
no Pessoal Docente. 

 

Relatório dos 
resultados dos 
Questionários de 
Satisfação ao Pessoal 
Docente.  

Atas Conselho 
Geral. 

Atas do Conselho 
Pedagógico. 

 

Conselho 
Geral,  

Conselho 
Pedagógico,  

Página Web da 
Escola. 

Final do Ano 
Letivo. 

Elaboração de 
Questionário de Satisfação ao 
Pessoal Não Docente. 

Equipa CAI-
EQAVET. 

Direção.  
Equipa CAI-

EQAVET. 

Modelo de 
Questionário de 
Satisfação ao Pessoal 
Não Docente – 
Assistentes Técnicos. 

Modelo de 
Questionário de 
Satisfação ao Não 
Pessoal Docente – 
Assistentes 
Operacionais. 

Não aplicável Outubro 2019 

Aplicação dos 
Questionários de Satisfação ao 
Pessoal Não Docente. 

Direção  Pessoal 
Docente. 

 

Questionários de 
Satisfação ao Pessoal 
Não Docente 
preenchidos. 
E-mail a solicitar o 
preenchimento do 
questionário (se 
aplicável). 

 

E-mail a 
solicitar o 
preenchimento do 
questionário (se 
aplicável). 

 

Final do Ano 
Letivo 
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Elaboração de Relatório 
com os Resultados dos 
Questionários de Satisfação ao 
Pessoal Não Docente. 

Direção; 
Equipa CAI-

EQAVET . 

Equipa CAI-
EQAVET . 

 
Stakeholders 

Internos com 
enfoque particular 
no Pessoal Não 
Docente. 

 

Relatório dos 
resultados dos 
Questionários de 
Satisfação ao Não 
Pessoal Docente . 

Atas Conselho 
Geral 

 

Conselho 
Geral; 

Página Web da 
Escola. 

Final do Ano 
Letivo. 

 

Objetivo Específico N.º 6: Melhorar o relacionamento com os encarregados 
de educação através da promoção do seu envolvimento e participação. 

Meta a atingir: Envolver os encarregados de educação em mais 
de 19 atividades por ano letivo. 

Histórico 2018 – 2019: 19 atividades realizadas no PAA). 
Periodicidade de monitorização: No final de cada ano letivo. 
 
Meta a atingir: Alcançar a satisfação de cerca de 70% dos 

Encarregados de Educação (no conjunto de “Satisfeito” e “Muito 
Satisfeito”). 

Histórico: Sem histórico (primeiro de ano de implementação). 
Periodicidade de monitorização: No final de cada ano letivo. 

Atividades a realizar 
Responsável 

pela implementação 
Intervenientes 

Registos/Evidên
cias 

Comunicação/ 
Divulgação 

Calendarização 

Envolver os encarregados 
de educação nas atividades da 
escola. 

Direção; 
E outras 

estruturas da Escola. 

Comunidade 
escolar. 

Relatório das 
atividades e PAA. 
 

Reuniões com 
os Encarregados de 
Educação, caderneta, 
Website da Escola 
(se aplicável). 

Ao longo do 
ano letivo.  

Flexibilizar os horários de 
atendimento. 

Direção; 
Diretores de Turma. 

Diretores de 
Turma e 
encarregados de 

Atas e registos 
de atendimentos (Estes 
registos serão feitos 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas. 

Ao longo do 
ano letivo. 
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educação. online). 

Promover 
seminários/workshops e outras 
atividades. 

Direção e 
outras estruturas da 
Escola. 

    Encarregados de 
Educação; alunos; 
professores e 
entidades 
convidadas. 

PAA e relatórios. Correio 
eletrónico, caderneta 
do aluno, Website da 
Escola, convites, 
comunicação social 
local 

Sempre que 
aplicável. 

Elaboração de 
Questionário de Satisfação aos 
Encarregados de Educação. 

Equipa CAI-
EQAVET. 

Direção. 
Equipa CAI-

EQAVET. 

Modelo de 
Questionário de 
Satisfação aos 
Encarregados de 
Educação. 

Não aplicável. Outubro 2019 

Aplicação do Questionário 
de Satisfação aos Encarregados 
de Educação. 

Diretor de 
Turma . 

    Encarregados de 
Educação. 

 

Questionários de 
Satisfação aos 
Encarregados de 
Educação preenchidos. 

Dossier do 
Diretor de Turma. 

 

3º Período  
Letivo. 

Elaboração de Relatório 
com os Resultados dos 
Questionários de Satisfação aos 
Encarregados de Educação. 

Direção; 
 
Equipa CAI-

EQAVET. 

Direção; 
Equipa CAI-

EQAVET.  

Relatório dos 
resultados dos 
Questionários de 
Satisfação aos 
Encarregados de 
Educação. 

Atas Conselho 
Geral. 
       Atas do Conselho 
Pedagógico. 

Conselho 
Geral, Conselho 
Pedagógico, Página 
Web da Escola. 

No mês 
seguinte à aplicação 
dos questionários. 
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Indicador 5a) Taxa de Colocação após conclusão dos cursos 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não aplicável Histórico 86,31 %12 Empregabilidade 

2015-2018 86,31 % – 86,50 % Resultado a recolher em janeiro de 2020 

2016-2019 86,50 % - 86,70 % Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 86,70 % - 86,90% Resultado a recolher em janeiro de 2022 

                                                            
12 Taxa de empregabilidade: Conforme a Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, consideramos empregabilidade o somatório dos diplomados empregados (histórico 2014-
2017: 77,89 %) com os diplomados em prosseguimento de estudos (histórico 2014-2017: 8,42 %). 
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Objetivo Específico N.º 1: Aumentar o envolvimento dos Stakeholders 
externos nas atividades da escola para a empregabilidade e para a gestão da 
melhoria contínua e formação profissional da escola. 

Meta a atingir: Mais de 26 atividades  
Histórico PAA 2018-2019: 26 atividades 
Periodicidade de monitorização: Intercalar por período e Final do ano 

letivo. 
 
Meta a atingir: Alcançar a satisfação de cerca de 70% dos 

Stakeholders Externos inquiridos (no conjunto de “Satisfeito” e “Muito 
Satisfeito”). 

Histórico: Sem histórico (primeiro de ano de implementação). 
Periodicidade de monitorização: No final de cada ano letivo. 

Atividades a 
realizar 

Responsável pela 
implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Visitas de 
potenciais 
empregadores. 
 

Direção; 
coordenador dos cursos 
profissionais. 

 

Comunidade 
escolar e potenciais 
empregadores. 

      PAA e relatórios de 
actividades. 
 

Página Web da 
Escola (se aplicável), 
redes sociais e 
convites. 

Sempre que 
aplicável. 

Visitas de Ex-
alunos. 
 

Direção; 
coordenadores de curso 
e coordenador dos 
cursos profissionais. 

Comunidade 
escolar e ex-alunos. 

      PAA e relatórios de 
atividades. 
 

Página Web da 
Escola (se aplicável), 
redes sociais e 
convites. 

Sempre que 
aplicável. 

Participação dos 
Stakeholders externos 
em atividades 
curriculares e 
extracurriculares 

Direção; 
Coordenador dos 

Cursos Profissionais; 
Diretores de 

curso. 
 
 

Comunidade 
escolar e  Stakeholders 
externos. 

 

Atas (se 
aplicável), PAA e 
relatórios. 
 

Página Web da 
Escola (se aplicável), 
redes sociais e 
convites. 

Sempre que 
aplicável. 
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Criação de um 
Clube para o 
empreendedorismo e 
empregabilidade. 

Direção Direção e 
professores. 

PAA  Página Web da 
Escola (se aplicável). 

Durante o 
primeiro período (até 
dezembro 2019). 

Sensibilização 
dos Stakeholders 
externos para o 
EQAVET; apresentação 
e análise de resultados. 

Direção; 
CAI-EQAVET. 

Conselho Geral; 
Stakeholders externos e 
comunidade escolar 

PAA e relatórios 
de actividades. 

Página Web da 
Escola (se aplicável), 
redes sociais e 
convites. 

Sempre que 
aplicável. 

Discussão da 
oferta formativa com 
Stakeholders externos. 

Direção. Stakeholders 
externos; direção; 
comunidade escolar. 

Atas (se 
aplicável). 

Página Web da 
Escola (se aplicável), 
redes sociais e 
convites. 

Sempre que 
aplicável 

Elaboração de 
Questionário de 
Satisfação aos 
Stakeholders externos. 

Equipa CAI-
EQAVET. 

Direção;  
Equipa CAI-

EQAVET. 

Modelo de 
Questionário de 
Satisfação aos 
Stakeholders Externos. 

Não aplicável Outubro 2019. 

Aplicação do 
Questionário de 
Satisfação aos 
Stakeholders externos. 

Direção; 
Equipa CAI-

EQAVET; 
Coordenador dos 

Cursos Profissionais. 

Stakeholders 
externos. 

 

Questionários de 
Satisfação aos 
Stakeholders externos 
preenchidos. 

Email a solicitar o 
preenchimento do 
questionário on-line. 

Email a solicitar 
o preenchimento do 
questionário on-line. 

Final do Ano 
Letivo. 
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Elaboração de 
Relatório com os 
Resultados dos 
Questionários de 
Satisfação aos 
Stakeholders externos. 

Direção; 
Equipa CAI-

EQAVET. 

Direção; 
Equipa CAI-

EQAVET; Stakeholders 
internos e externos. 

 

Relatório dos 
resultados dos 
Questionários de 
Satisfação aos 
Stakeholders externos. 

Atas Conselho 
Geral. 

Atas do Conselho 
Pedagógico. 

Conselho Geral, 
Conselho Pedagógico,  

Página Web da 
Escola. 

Final do Ano 
Letivo. 
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Objetivo Específico N.º 2: Aumentar/Diversificar a relação entre as 
escolas e as instituições/empresas                             

Meta a atingir: 1 protocolo por cada 2 alunos inscritos.13 
Histórico 2018-2019: Em média existia até à data 1 protocolo por 

cada 3 a 4 alunos inscritos 
Periodicidade de monitorização: Período de avaliação 

Atividades a 
realizar 

Responsável 
pela implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Protocolar, 
participativamente, com 
associações comerciais e 
industriais da região. 

Direção 
 

Direção; 
Coordenador dos 
Cursos Profissionais; 
diretores de curso. 

 
 

Protocolos e PAA. Página Web da 
Escola (se aplicável), 
redes sociais e 
convites.  

Ao longo do ano 
letivo.  

Divulgar as 
atividades da escola aos 
parceiros empresariais. 
 

Direção 
 

Direção; 
Coordenador dos 
Cursos Profissionais; 
diretores de curso; 
Stakeholders externos 

PAA Página Web da 
Escola (se aplicável), 
redes sociais e 
convites, revista 
ESFON. 

Sempre que 
aplicável. 

Reunir com 
instituições/empresas 
para aferir das suas 
necessidades 

Direção 
 

Direção; 
Coordenador dos 
Cursos Profissionais; 
diretores de curso; 
Stakeholders externos 

Feedback das 
entidades através de 
um questionário. 

Relatório Sempre que 
aplicável. 

 

                                                            
13 Optou-se por estabelecer este tipo de meta, uma vez que o número de turmas é variável em cada ano letivo, assim como o número de alunos por turma. 
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Objetivo Específico N.º 3: Aumentar a percentagem de alunos 
diplomados empregados/inseridos no mercado de trabalho. 

Meta a atingir: Alcançar uma percentagem superior a 78% de alunos 
diplomados empregados/inseridos no mercado de trabalho. 

Histórico 2014 – 2017: 77,89%14 
Periodicidade de monitorização: Período de avaliação. 

Atividades a 
realizar 

Responsável pela 
implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

 
Certificação de 
atividades de 
valorização pessoal e 
profissional. 
 

Direção; 
coordenador dos cursos 
profissionais; 

Conselhos de 
Turma.  

 

Diretores de 
curso; diretores de 
turma; professores; 
alunos e encarregados 
de educação. 

Atas; certificados 
e/ou cartas de 
recomendação 
 

    Atas dos conselhos 
de turma. 

Ao longo do ano 
letivo.  

 
Colocação no site da 
escola das ofertas de 
emprego. 
 

Direção; 
Coordenador dos cursos 
profissionais. 

 

Direção; 
responsável da página 
web da Escola; 
comunidade escolar. 

Página Web Página Web da 
Escola (Se aplicável). 

Sempre que 
aplicável. 

Dinamizar o 
apoio ao aluno. 
 

Direção 
 
 

Diretores de 
turma; diretores de 
curso; SPO; Clube para o 
empreendedorismo e 
empregabilidade. 

 

Registos de 
presenças, relatórios (se 
aplicável) 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas. 

Sempre que 
aplicável. 

 

                                                            
14 O valor de 77,9% é referente à taxa de diplomados empregados por conta de outrem (contrato com termo e sem termo) – anexo 3, indicador 4a.  
A taxa de colocação no mercado de trabalho foi de 83,2% (77,9% empregados por conta de outrem + 5,3% à procura de emprego) – anexo 3, indicador 4a. 
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Objetivo Específico N.º 4: Aumentar a percentagem de alunos que 
ingressa no ensino superior/Pós Secundário 

Meta a atingir: Igual ou superior a 8,5% o número de alunos que 

ingressa no ensino superior/Pós-Secundário  

Histórico 2014 – 2017: 8,42% 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 
realizar 

Responsável 
pela implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

 
Visitas de estudo a 
instituições de ensino 
superior. 
 

Diretores de 
curso;  

Conselhos de 
turma. 

 

Comunidade 
escolar e instituições 
de ensino superior. 

Atas dos 
conselhos de turma, 
PAA, relatórios.  
 

Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas. 

Sempre que 
aplicável. 

 
Sessões 
técnicas/Jornadas com 
os alunos. 

Diretores de 
curso;  

Conselhos de 
turma. 

 
 
 

Comunidade 
escolar e entidades 
convidadas. 

PAA e Atas. Página Web da 
Escola (Se aplicável), 
redes sociais e 
convites, revista ESFON 
. 

Sempre que 
aplicável. 

Criar/melhorar os 
protocolos com 
instituições de ensino 
superior. 

Direção. 
 

Direção; 
diretores de curso. 

 

Protocolos. Página Web da 
Escola, redes sociais e 
convites, revista ESF-
ON.   

Ao longo do ano 
letivo.  
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Indicador 6a) - Diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso - Área de Ensino e Formação (AEF) 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não aplicável Histórico: 14,86% para profissões relacionadas com o curso 

2015-2018 16,06 % Resultado a recolher em janeiro de 2020 

2016-2019 17,26 % Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 18,46% Resultado a recolher em janeiro de 2022 
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Objetivo Específico N.º 1: Adequar o perfil do aluno ao local de 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 

Meta a atingir: Aumentar para pelo menos 3 a frequência de visitas do 
Professor Orientador de Estágio ao local de FCT. 

Histórico 2018/2019: Frequência presencial de 2 visitas do Professor 
Orientador de Estágio ao local de FCT. 

Periodicidade de Monitorização: Intercalar por FCT. 

Atividades a 
realizar 

Responsável 
pela implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Assinatura do 
protocolo de formação 
em contexto de 
trabalho de forma 
presencial com os 
encarregados de 
educação. 

Direção; 
Coordenador dos 

Cursos Profissionais. 
 
 
 
 

Direção; 
diretores de curso; 
encarregados de 
educação; alunos e 
empresas. 

 

Protocolos de 
FCT. 

Dossier de 
estágio. 

Períodos de FCT 

Rever os planos 
de formação em 
contexto de trabalho, 
tendo em conta o 
desenvolvimento 
"SOFTSKILLS". 

Direção; 
Coordenador dos 

Cursos Profissionais. 
 

Diretores de 
curso; professores 
orientadores de estágio 
e empresas. 

 

Plano de FCT e 
relatórios de estágio  
 

Dossier de 
estágio. 

Períodos de FCT 

Aumentar a 
frequência presencial 
do professor orientador 
de estágio. 

Direção 
 
 
 

Coordenador dos 
cursos profissionais; 
diretor de curso; 
professor orientador de 
estágio; empresas. 

 Documentos próprios 
para este fim.  

Registo de visitas 
do Professor Orientador 
de Estágio à entidade de 
FCT. 

Dossier de 
estágio. 

Períodos de FCT 
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Questionário de 
satisfação do aluno 
para com a entidade de 
estágio e respetivo 
orientador de FCT. 

Equipa CAI-
EQAVET. 

Direção. 
Coordenador dos 

Cursos Profissionais. 
 
 

Alunos e 
diretores de curso. 

Cadernetas de 
estágio e relatório 
produzido. 

Dossier de 
estágio. 

Períodos de FCT 

Questionário de 
satisfação do 
orientador de estágio 
em relação ao aluno e 
ao acompanhamento 
recebido. 

Equipa CAI-
EQAVET 

Direção 
Coordenador dos 

Cursos Profissionais. 
 
 

Diretores de 
curso e 

Professores; 
orientadores de 
estágio. 

Questionários e 
relatórios produzidos e 
atas das reuniões. 

Reuniões de 
coordenação de curso.  

Sempre que 
aplicável . 

Solicitar às 
empresas cartas de 
recomendação para os 
alunos sempre que 
aplicável. 

Coordenador dos 
Cursos Profissionais 

 

Diretores de 
curso; 

Monitores de 
estágio das empresas e 
professores 
responsáveis pela FCT 

Documentos 
próprios para o efeito 

Dossier de 
estágio 

Sempre que 
aplicável. 

Formação de 
formadores da 
componente técnica.  

Direção; 
Coordenador da 

Formação. 

Professores das 
componentes técnicas; 
Centro de Formação. 

Plano de 
Formação da escola. 

Plano de 
Formação da escola. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Premiar os 
melhores alunos com o 
diploma de prémio de 
mérito. 

Direção. Direção; 
Diretores de Turma; 
alunos. 

 

  Pautas e certificados.  Correio 
eletrónico, cartas e 
telefonemas, Página 
Web da Escola (se 
aplicável). 

Final do ano 
letivo. 
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Indicador 6b3) - Grau de Satisfação dos Empregadores 

CICLO OBJETIVO NOTA 

2014-2017 Não aplicável Histórico Média de 3,64 em 4 (No conjunto dos cursos) 

2015-2018 Média de 3,65 em 4 Resultado a recolher em janeiro de 2020 

2016-2019 Média de 3,66 em 4 Resultado a recolher em janeiro de 2021 

2017-2020 Média de 3,67 em 4 Resultado a recolher em janeiro de 2022 

 

Objetivo Específico 1:Manter a percentagem de inquéritos 
rececionados 

Meta a atingir: Manter os 100%  
Histórico 2014 – 2017: 100% 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 
realizar 

Responsável pela 
implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Contacto com as 
instituições que não 
responderem ao 
inquérito. 

CAI – EQAVET 
 

CAI – EQAVET, 
serviços administrativos 
e instituições em causa. 

Atas, anexo 2 e 
relatórios 
 

Relatórios Anualmente  

Aplicação, 
recolha e tratamento 
dos dados dos 
inquéritos. 

Direção;  CAI – 
EQAVET 

 
 

CAI – EQAVET; 
empresas; serviços 
administrativos. 

Atas, anexo 2 e 
relatórios 

Relatórios Sempre que aplicável. 
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Objetivo Específico 2: Aumentar a média de satisfação dos 
empregadores 

Meta a atingir: Superior 3,6715  
Histórico 2014 – 2017: 3,64 em 4 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 

Atividades a 
realizar 

Responsável pela 
implementação 

Intervenientes 
Registos/Evidênci

as 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

Workshop sobre 
o perfil do aluno à 
saída da escolaridade 
obrigatória para o 
século XXI. 

Direção; CAI – 
EQAVET; Clube para o 
empreendedorismo e 
empregabilidade.  

 

Comunidade 
escolar. 

PAA Página Web da 
Escola, Relatórios. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Desenvolver 
competências de 
liderança e trabalho 
em equipa nos alunos. 

Direção SPO; Clube para 
o empreendedorismo e 
empregabilidade; 
conselhos de turma e 
alunos. 

Sumários e atas 
(quando aplicável) 

 
PAA 

Atas de conselho 
de turma; relatório do 
Diretor de Turma 
(quando aplicável). 

Sempre que aplicável. 

 
 

Felgueiras, 02 de outubro 2019 Aprovado em Conselho Pedagógico 
A Equipa EQAVET O Conselho Pedagógico 

                                                            
15 Valor obtido a partir da média aritmética das pontuações atribuídas a um conjunto de parâmetros. Escala de 1 a 4 valores.  
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ANEXO 3 – FLUXOGRAMA REVISÃO
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Recolha de informação 
para a realização da 
rev isão pela gestão

Equipa
EQAVET

Stakeholders Internos Stakeholders Externos

Resultados dos 
Inquéritos Aplicados 

aos Alunos

Resultados dos 
Inquéritos Aplicados 
ao Pessoal Docente

Resultados dos 
Inquéritos Aplicados 

ao Pessoal Não 
Docente

Relatório Periódico
dos Coordenadores 

de curso

Resultados dos 
Inquéritos  

Satisfação das 
Entidades 

Resultados dos 
Inquéritos  de  
Satisfação dos 
Empregadores

Resultados dos 
Inquéritos  de 
Satisfação dos 

Encarregados de 

Elaboração de Documento 
Síntese incorporando as 
propostas de melhoria

Equipa
EQAVET

Div ulgação aos Stakeholders e reajuste do 
documento síntesese, se necessário, com as 

dev idas sugestões

Equipa
EQAVET

Análise e aprov ação pelo 
Conselho Pedagógico

Conselho 
Pedagógico

Div ulgação de informação 
da aprovação pelo 

Conselho Pedagógico

Equipa
EQAVET

Relatório de Av aliação e 
Rev isão do Plano de Ação 

aprov ado
(por período letiv o)

Equipa
EQAVET

Relatório de Progresso Anual
(por ano letiv o) 

Equipa
EQAVET

 


