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Nota introdutória  

A monitorização contínua do trabalho que é realizado na Escola Sá de Miranda e no Agrupamento de 

Escolas Sá de Miranda (AESM) é algo que está já intrinsecamente instalado desde há vários anos, se bem 

que de uma forma não estruturada. Esta prática instituída justifica-se porque se reconhece que a 

monitorização despoleta a reflexão e promove a reorientação da ação no sentido da melhoria contínua. 

Conscientes do interesse intrínseco de desenvolver um processo de certificação da qualidade da formação 

que é prestada ao nível da educação e formação profissional (EFP), e da oportunidade que foi criada, inicia-

se o processo de implementação de um sistema de garantia de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET 

– Quadro de Referência Europeu de Garantia da qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais. 

Pretende-se, em última instancia, introduzir práticas de autorregulação tendo em vista instituir uma cultura 

de melhoria contínua. 

No documento-base, que sustenta este processo de alinhamento com o EQAVET, é feita a caraterização da 

Escola Sá de Miranda, escola-sede da organização educativa que integra – o Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda (AESM). A abordagem ao Agrupamento é breve, mas necessária. De facto, sendo certo que a 

formação profissional de nível secundário existe unicamente na Escola Sá de Miranda, o documento 

estruturante (Projeto Educativo), o modelo organizacional e as práticas pedagógicas instituídas que 

sustentam e fundamentam o modelo de funcionamento da escola, são de natureza macro – do AESM. 

Anexo ao documento-base está o organigrama de funcionamento do próprio Agrupamento. 

O plano de melhoria, que é apresentado como um documento independente, decorre, naturalmente, do 

primeiro.  Aí são estabelecidas as duas grandes áreas de intervenção na implementação do sistema 

alinhado com o Quadro EQAVET, tendo em vista a melhoria contínua das práticas organizacionais e 

pedagógicas e o sucesso educativo. Para isso, são estabelecidos três objetivos estratégicos e, para cada 

um, as metas a atingir e o plano de operacionalização para apoio a sua concretização. 

 

Parte A – Contextualização da Escola Sá de Miranda  
 

1. Território educativo 

A Escola Secundária Sá de Miranda, a mais antiga do distrito, situa-se no Norte da cidade. É uma instituição 

de ensino público, herdeira do secular Liceu de Braga, criado por Passos Manuel, em 1836. O seu edifício, 

já centenário, foi inicialmente um colégio, só para rapazes, que funcionava em regime de internato e de 

semi-internato tendo acumulado desde então um património que hoje faz parte do material museológico, 

com peças únicas a nível regional e nacional. 

Por força das alterações normativas relativas ao modelo de organização das escolas em Portugal, a Escola 

Sá de Miranda integra, desde abril de 2013, o Agrupamento de Escolas Sá de Miranda (AESM), de que é 

escola sede, em conjunto com o extinto Agrupamento de Escolas de Palmeira. 

O atual território educativo do AESM estende-se desde o casco urbano da cidade, onde está implantada a 

escola sede (Braga, S. Vicente), até às freguesias dos limites Norte e Nordeste do concelho, algumas ainda 

com marcos fortes de ruralidade – Palmeira, Adaúfe, Dume, Crespos, Pousada, Santa Lucrécia de Algeriz e 

Navarra.  
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A Escola Sá de Miranda localiza-se no centro histórico da cidade de Braga. Contudo, considera-se que o 

território educativo da Escola Sá de Miranda é a área pedagógica do próprio AESM, se bem que não haja 

um território educativo delimitado para as escolas secundárias da cidade de Braga. De facto, a Escola Sá de 

Miranda acolhe alunos oriundos de todas as freguesias do concelho de Braga e de outros concelhos 

limítrofes, onde se destaca Amares, Vila Verde, Póvoa de Lanhoso e Terras de Bouro.  

 

 

2. Breve caraterização da Escola Sá de Miranda  

No ano letivo 2018/2019 o número de matrículas da Escola Sá de Miranda representa cerca de 50% da 

população estudantil do AESM. É frequentada por cerca de 1150 alunos, distribuídos por 47 turmas. Nesta 

escola funciona o 3.º ciclo do ensino básico (4 turmas) e o ensino secundário, nas suas várias valências: nos 

cursos científico-humanísticos estão matriculados 840 alunos (31 turmas) e nos cursos profissionais 213 

alunos (10 turmas). Tem, ainda, em funcionamento, 2 turmas de cursos de educação e formação de adultos. 

Uma parte significativa da população escolar que frequenta a Escola é oriunda de famílias com condições 

socioeconómicas pouco favoráveis, sendo 34% dos alunos abrangidos pelos auxílios económicos da ação 

social escolar.  

Nos últimos anos tem-se verificado um acréscimo significativo de alunos provenientes do estrangeiro 

(representam 9% dos alunos da escola), salientando-se, em particular, do Brasil (71% dos alunos que são 

naturais de outros países). 

A larga maioria (86%) do corpo docente que trabalha na Escola Sá de Miranda é do quadro da Escola, sendo 

que, tendencialmente, o trabalho realizado nas turmas do ensino profissional é por professores com vasta 

experiência neste tipo de ensino, por ser feito pela mesma equipa de profissionais desde há largos anos. 

 

 

3. Visão estratégica 

O plano estratégico do AESM, orientador da sua ação educativa, nomeadamente, da Escola Sá de Miranda 

é concretizado no seu Projeto Educativo (PE), em vigor desde 2015, que se encontra no presente em fase 

de revisão. 

O AESM tem como MISSÃO ser um “espaço de aprendizagem e de interação, onde os alunos encontrem 

as condições propícias a um ensino de qualidade e onde possam “crescer” enquanto cidadãos ativos, 

responsáveis, autónomos, participativos, solidários, dotados de espírito crítico mas respeitadores dos 

princípios da democracia e da diferença” (PE do AESM). 

Tem como VISÃO estratégica que “o Agrupamento de Escolas Sá de Miranda seja reconhecido como um 

agrupamento de referência educativa, um espaço multidimensional de aprendizagens, afirmando-se pela 

qualidade do ensino que pratica e pela relevância das atividades que desenvolve, com uma imagem de 

instituição aberta, plural, cultural, solidária e inclusiva, promotora da valorização social e cultural do seu 

território educativo” (PE do AESM). 

Desta forma o COMPROMISSO do agrupamento assenta nos valores da cultura, do saber, da inclusão, do 

empenho e espírito de trabalho, no sentido de responsabilidade e autonomia, da tolerância e respeito pelo 

outro e pela diferença, da solidariedade e espírito de partilha e da consciência ambiental/ecológica, sem 

descurar a sua finalidade mais importante de “elevar o nível de formação dos seus alunos e promover a 

sua autorrealização, contribuindo para a mobilidade social neste território educativo” (PE do AESM). 
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Neste sentido, o AESM vocaciona a sua ação para o desenvolvimento de competências que preparem os 

alunos para o seu futuro, não só no domínio dos conhecimentos, mas também dos valores, enquanto 

pessoas e enquanto cidadãos. A sua ação educativa organiza-se em torno de três eixos estratégicos, a 

saber: 

 Educar para o sucesso 

 Prestação do serviço educativo 

 Desenvolvimento estratégico 

Preconiza o Projeto Educativo do AESM que as atividades, decisões internas e ação governativa têm como 

linhas orientadoras, para além de outras, o desenvolvimento de uma política de qualidade do serviço 

público, no funcionamento dos órgãos, estruturas pedagógicas e serviços, a eficiência e boa governação 

no sentido da otimização dos recursos, a transparência em todos os atos desenvolvidos no agrupamento 

e a promoção da participação, com o envolvimento de todos os atores educativos (alunos, docentes, 

profissionais não docentes, pais e encarregados de educação e entidades e instituições parceiras externas). 

 

 

4. Estrutura organizacional do AESM 

A estrutura organizacional do Agrupamento consta do anexo I, nos termos estabelecidos dos normativos 

legais e do Regulamento Interno.  

Para além dos órgãos próprios comuns em todas as escolas públicas, na Escola Sá de Miranda há um 

coordenador dos diretores dos cursos profissionais, que integra o conselho pedagógico, em representação 

dos diretores dos cursos profissionais, de modo a implicar todos os membros do órgão pedagógico máximo 

da escola na dinâmica de funcionamento e nas decisões desta modalidade de ensino.  

O conselho dos diretores dos cursos profissionais reúne periodicamente para articular o trabalho entre os 

diferentes cursos em desenvolvimento, aferir estratégias e metodologias de atuação e uniformizar, dentro 

do possível, procedimentos e materiais em uso. 

 

 

5. Stakeholders estratégicos 

São muitos e diversos os stakeholders da escola, que poderemos dividir em duas categorias: 

 Os que integram a comunidade educativa: 

o Docentes 

o Alunos 

o Assistentes técnicos, que desenvolvem trabalho dos serviços administrativos 

o Assistentes operacionais, que exercem funções de guarda e vigilância aos alunos e serviço de 

limpeza 

o Pais e encarregados de educação 

o Técnicos superiores – Psicólogo 

 Stakeholders externos, entre eles: 

o Município de Braga, em particular o pelouro da educação, mas também o pelouro da cultura 

e o do desporto 

o Juntas de freguesia da área territorial do AESM, salientando-se, em particular a junta de 

freguesia de São Vicente e a de Palmeira 
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o CIM (Comunidade Intermunicipal) do Cávado 

o Universidade do Minho 

o Centro de Formação Sá de Miranda, no âmbito da formação contínua de professores 

o Empresas locais e instituições locais, nomeadamente, Museus, Biblioteca Lúcio Craveiro da 

Silva, a Associação Cultural Francisco Sá de Miranda, GNRation, DST, Bosch, instituições de 

solidariedade social, etc. Estas parcerias apoiam o AESM, nomeadamente, no 

desenvolvimento do seu Projeto Educativo, na dinamização de iniciativas previstas no Plano 

Anual de Atividades e na disponibilização de estágios e de formação em contexto de trabalho 

aos alunos que frequentam cursos de natureza qualificante. 

O Centro Qualifica do Município de Braga, consórcio a que pertence Escola Sá de Miranda é outro nosso 

stakeholder estratégico. 

 

 

6. Oferta formativa 

A oferta formativa qualificante na modalidade de cursos profissionais está já instalada na Escola Sá de 

Miranda desde o ano letivo 2006/2007. Alguns cursos são já “bandeira” da Escola, por estarem em 

funcionamento há largos anos, nomeadamente os CP Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos e Técnico de Multimédia. Os cursos de cariz social da primeira infância são em larga medida 

herança da Escola D. Luís de Castro, que se extinguiu em 2007/2008, em resultado da migração para esta 

escola dos cursos que lá estavam em funcionamento.  

Uma novidade foi introduzida em 2016/2017, com a entrada em funcionamento, num único ciclo de 

formação de dois anos, da modalidade de formação Cursos Vocacionais de nível secundário. Foi autorizado 

o seu funcionamento para dar resposta a um conjunto de alunos que tinha frequentado esta modalidade 

de ensino no ensino básico e não reunia condições para se matricular no ensino secundário em cursos 

científico-humanísticos e em cursos profissionais e para responder a um conjunto de alunos que pretendia 

ingressar em cursos de natureza social e não tinha vaga. 

Especifica-se a seguir a oferta formativa de nível secundário que esteve ou está em funcionamento nos 

últimos anos nesta Escola: 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

TGPSI CP Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos X X X X 

TM CP Técnico de Multimédia X X X X 

TAI CP Técnico de Apoio à Infância X X X X 

AS CP Animador Sociocultural    X 

TIAT CP Técnico de Informação e Animação Turística    X 

CV AS CV Animador Sociocultural  X X  

TR CP Técnico de Receção X X   

TAP CP Técnico de Apoio Psicossocial X    

TEAC CP Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores X    

No presente ano letivo estão em funcionamento no 1.º ano cinco cursos diferentes distribuídos por quatro 

turmas.  
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Gráfico 1 - Distribuição das turmas pelos diferentes cursos ao longo dos últimos anos letivos 
 

O número de alunos de EFP não tem variado muito nos últimos anos, pese embora se tenha assistido a um 

pequeno aumento de alunos matriculados em 2018/2019 em relação ao ano letivo anterior – estão 

matriculados 213 alunos, mais 20 do que no ano anterior (gráficos 2 e 3). 

       
Gráficos 2 e 3 – Distribuição dos alunos pelo tipo de curso que frequentam, em 2017/2018 e 2018/2019  

a) CP Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

O curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI) é um curso de referência nesta 

escola tem como seu antecessor o curso Tecnológico de Informática, que funcionou durante largos anos e 

proporcionou a muitos alunos a entrada no mercado de trabalho e/ou no ensino superior, em especial na 

área da Engenharia de Sistemas.  

Para o funcionamento do curso a escola dispõe de 7 laboratórios de informática, sendo um deles também 

oficina de informática, devidamente equipados com hardware e software adequados ao curso. 

A experiência da Formação em Contexto de Trabalho desenvolvida nos últimos anos comprova a 

recetividade das empresas locais aos nossos alunos e a contínua procura de técnicos nesta área. De facto, 

encontrando-se a Escola Sá de Miranda implantada no interior do núcleo urbano de Braga, a terciarização 

da economia é uma evidência e, por isso, abundam as empresas de serviços que recorrem a serviços 

técnicos de especialidade na área de informática.  
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Gráf. 2- Número de alunos por CP em 2017/18
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Gráf. 3- Número de alunos por CP em 2018/19
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b) CP Técnico de Multimédia 

O curso Técnico de Multimédia funciona ininterruptamente nesta escola desde 2006 e procura responder 

à procura de técnicos especializados com esta formação, por ser ainda pouco desenvolvida na área de 

influência desta escola. A nossa experiência de mercado revela que na maior parte das vezes, os ativos que 

desempenham funções técnicas na área do Multimédia não têm a formação teórica adequada. Assim, o 

auto didatismo nesta área não pode deixar de se revelar, em soluções pouco adequadas ou insuficientes 

para os fins a que se destinam. Por isso, a formação de jovens com qualificação de nível 4 na área de 

multimédia tem-se revelado positiva, havendo muitos exemplos de jovens, ex-alunos da Escola Sá de 

Miranda, que estão empregados em trabalhos de especialidade na área. 

Para o funcionamento do curso a escola dispõe de quatro laboratórios de informática, devidamente 

equipados com hardware e software adequados ao curso, um laboratório de multimédia e equipamentos 

de fotografia, vídeo, som e iluminação. 

c) CP Técnico de Apoio à Infância 

O curso de Técnico de Apoio à Infância faz parte do histórico desta escola e da tradição da Escola D. Luís de 

Castro (que nesta foi integrada) na sequência dos cursos tecnológicos da área social, tendo, desde a sua 

criação, uma procura superior ao número de vagas existentes e apresentando uma elevada taxa de 

conclusão.  

A lecionação das disciplinas da componente de formação técnica é assegurada num laboratório de biologia, 

em quatro salas de expressão plástica, numa sala de música, numa sala de expressão corporal e dramática 

e numa sala de teatro, espaços onde que se encontram todos os equipamentos necessários às respetivas 

disciplinas. 

A escola tem protocolos com múltiplas instituições com atividade na área de prestação de serviços à 

infância que permitem colocar com muita facilidade os alunos na formação em contexto de trabalho. Por 

outro lado, pese embora seja evidente a diminuição nos últimos anos da natalidade em Portugal, fenómeno 

sentido com um pouco menos de intensidade em Braga, a exigência de especialidade de técnicos 

habilitados a trabalhar com crianças de tenra idade é sempre necessária e preferencial para as instituições 

que prestam serviços nesta área. 

d) CP Técnico de Informação e Animação Turística 

O Técnico de Informação e Animação Turística é um novo curso que abriu no presente ano letivo de modo 

a responder ao aumento exponencial do mercado turístico na região, no sentido de disponibilizar aos 

turistas um serviço de qualidade. Estando a cidade de Braga a ter um aumento do número de visitantes 

nacionais e estrangeiros e porque na cidade se promovem cada vez mais eventos com repercussão supra 

município há a necessidade de formar técnicos na área. 

A escola proporciona aos formandos instalações e equipamentos adequados. 

Os contactos já realizados com instituições da região permitem-nos desde já garantir o estabelecimento 

das parcerias adequadas para proporcionar aos alunos uma formação de qualidade, bem como a colocação 

dos formandos numa Formação em Contexto de Trabalho adequada ao curso. 
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e) CP Animador Sociocultural 

O curso de Animador Sociocultural também faz parte do histórico desta escola e da tradição da Escola D. 

Luís de Castro (que nesta foi integrada) na sequência dos cursos tecnológicos da área social, tendo, desde 

a sua criação, uma procura superior ao número de vagas existentes e apresentando uma elevada taxa de 

conclusão. A escola tem protocolos com múltiplas instituições com atividade na área da animação 

sociocultural que permitem colocar com muita facilidade os alunos na formação em contexto de trabalho. 

A maioria das disciplinas da componente de formação técnica utiliza os mesmos espaços do CP de Técnico 

de Apoio à Infância, em particular o auditório e a sala de teatro para o desenvolvimento de atividades 

integradas nas disciplinas do curso. 

 

 

7. Os alunos que frequentam cursos de EFP 
No presente ano de escolaridade frequentam cursos profissionais na Escola Sá de Miranda 213 alunos 

(gráfico 4), estando 46% deles abrangidos pelos auxílios económicos da ação social escolar. 

  

A maioria dos alunos da Escola que frequentam os cursos profissionais já tiveram no passado uma ou mais 

retenções, de forma que no presente ano letivo somente 40% dos alunos matriculados nesta modalidade 

de ensino não apresentam no início do curso um desvio etário de idade face ao que seria normal de 

frequência desse ano (gráfico 5).  

Pese embora haja um equilíbrio no número de estudantes do sexo masculino (47%) e do sexo feminino 

53%) a frequentar a EFP, nota-se alguma disparidade entre cursos. De facto, todos os alunos do CP Técnico 

de Apoio à Infância e 83% do CP Animador Sociocultural são do sexo feminino. Por outro lado, somente 6% 

de raparigas frequentam os CP Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. 

Em 2018/2019 cerca de 30% dos alunos que se matricularam em cursos profissionais tiveram já duas ou 

mais retenções, muitos deles devido à opção de reorientarem o seu percurso educativo. De facto, esta 

tendência de mudança de curso, pese embora o trabalho realizado ao nível da orientação vocacional nos 

8.º e 9.º anos, não é despicienda. Num estudo realizado em 2014/2015, pelo OTES, Observatório de Trajeto 

dos Estudantes de Ensino Secundário, promovido pela DGEEC, 35% dos alunos que frequentavam o 3.º ano 

de cursos profissionais referiu ter mudado de curso durante o ensino secundário, a larga maioria durante 

o 1.º ano, e 7,5% reconheceu que não o tendo feito, teria gostado de o fazer. 

Razões apontadas pelos alunos no OTES para mudarem/quererem mudar de curso durante o ES (em %): 
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Curso que frequentava não era o desejado 26,9 

Curso muito teórico 11,5 

Curso muito prático 0,0 

Os professores não eram bons 0,0 

Não havia um bom ambiente na turma 0,0 

Curso muito difícil 30,8 

Reprovou no outro curso e resolveu mudar 7,7 

Mudou de escola e na atual não existe o curso que frequentava 0,0 

Pessoas próximas aconselharam a mudar de curso 0,0 

Curso não era adequado à profissão que queria seguir 15,4 

Curso anterior deixou de existir 0,0 

Curso atual permite mais saídas profissionais 7,7 

Sendo residual, há alunos que durante o seu percurso formativo abandonam o seu ciclo de estudos, 

anulando a matrícula, por terem já concluído a escolaridade obrigatória de 12 anos e terem completado os 

18 anos de idade. 

Apresentam-se a seguir algumas conclusões da informação recolhida em 2014/2015 pelas respostas dadas 

pelos alunos que frequentaram curso profissionais da Escola Sá de Miranda e que responderam ao 

questionário OTES: 

1. 57,5% dos alunos indicaram estar muito satisfeito/satisfeito com o curso que frequentaram, 22,5% 

nem satisfeito nem insatisfeito e 20% muito insatisfeito/insatisfeito.  

2. Expectativas dos alunos no percurso escolar depois de terminado o ano letivo (em %): 

Não concluir o 12.º ano 5,1 

Concluir o 12.º ano e deixar de estudar 41,0 

Concluir o 12.º ano e continuar a estudar 30,8 

Não sabe 23,1 

3. Razões apontadas pelos alunos para as reprovações e/ou módulos em atraso (em %): 

Não gostar de andar na escola 5,9 

Professores não ensinavam bem 0,0 

Professores não gostavam dele 0,0 

Não perceber o que os professores diziam 5,9 

Professores não compreendiam o que dizia 0,0 

Falta de estudo 35,3 

Grau de dificuldade das matérias 17,6 

O que aprendia não servia para nada 0,0 

Trabalhar e não conseguir conciliar as duas atividades 0,0 

Motivos pessoais 5,9 

O ambiente com os colegas não era bom 0,0 

Não ter amigos na escola onde estava 0,0 

Não gostar das matérias 29,4 
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Sobre a formação em contexto de trabalho: 

4. Escolha da formação em contexto de trabalho (em %): 

Sugerido pelo próprio e não fazia parte da bolsa de estágios da escola 11,8 

Escolhida pelo próprio a partir da bolsa de estágios da escola 41,2 

Única instituição disponível dentro da bolsa de estágios da escola 5,9 

Não foi escolhida pelo próprio mas aconselhada como a opção mais adequada 35,3 

Não foi escolhida pelo próprio e desconhece se existiam outras opções mais adequadas 5,9 

5. Avaliação e grau de satisfação da formação em contexto de trabalho (em %): 

0 -10 valores 0,0  Muito satisfeito 44,4 

10-14 valores 2,8  Satisfeito 38,9 

15-17 valores 11,1  Nem satisfeito nem insatisfeito 8,3 

18-20 valores 13,9  Insatisfeito 2,8 

Não sabe 72,2  Muito insatisfeito 5,6 

 

 

8. Autoavaliação e autorregulação 

As práticas de autoavaliação estão instituídas na escola desde há vários anos, umas à escala temporal do 

período de implementação do Projeto Educativo, outras anuais e outras trimestrais. 

Há uma equipa de docentes especialmente dedicada a esta tarefa, que anualmente vai avaliando diferentes 

campos de análise dos domínios estabelecidos no quadro de referência do AESM. Esta equipa produz 

anualmente um relatório do seu objeto de estudo, que é apresentado nos órgãos próprios do AESM – 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral. A informação pertinente recolhida é utilizada como “trampolim” 

do plano de melhoria no ano letivo seguinte. 

Paralelamente, no final de cada ano letivo, é feito um balanço/reflexão de áreas específicas de intervenção 

no Agrupamento, nomeadamente, sobre a implementação do Plano de Promoção da Qualidade das 

Aprendizagens e sobre comportamento e disciplina. Estes trabalhos são realizados por diferentes equipas, 

que já trabalham há vários anos, que têm como produto final a elaboração de relatórios com um balanço 

do ano letivo em curso e com a elaboração de propostas de melhoria para o ano seguinte. 

No final de cada período letivo é produzido um pequeno caderno com as estatísticas dos resultados obtidos 

pelos alunos em pauta, para todo o tipo de cursos, onde se inclui, dos cursos profissionais., onde consta o 

levantamento do número de módulos concluídos e em atraso e da percentagem de alunos que 

conseguiram concluir todos os módulos. Todos estes dados são apresentados às áreas disciplinares (AD) de 

modo a que o coletivo de professores reflita e redirecione estratégias de ação em contexto de sala de aula 

para melhoria dos resultados. Este documento, bem como as propostas e considerações das AD, são 

também objeto de reflexão no conselho pedagógico. Esta análise permite implementar estratégias e 

recuperação dos módulos em atraso, se necessário. 

Acresce, ainda, que a escola realiza mecanismos informais de monitorização do percurso dos alunos pós 

conclusão do seu ciclo formativo, ao fim de 1 mês do seu término e ao fim de 6 meses. Os dados recolhidos 

vêm no sentido de se perceber o número de alunos que prosseguiu estudos, que está a trabalhar, na área 

correspondente ou não à sua formação, se está em situação de desemprego. Para além disso, a Escola 

tende a aderir a projetos desenvolvidos por entidades externas credenciadas de recolha de informação. 

Cite-se, a título de exemplo, o OTES.  
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Parte B – Implementação do sistema de Qualidade EQAVET na EFP da ESM 

Inerente aos processos de monitorização implementados no AESM, está o acompanhamento, a recolha de 

informação e de resultados na educação e formação profissional introduzidas há poucos anos na Escola Sá 

de Miranda, se bem que de forma incipiente. Porém, porque não está a ser feita de forma sistematizada 

nem estruturada, as melhorias que têm sido introduzidas para debelar os problemas detetados têm 

produzido resultados pouco auspiciosos.  

Reputa-se, por isso, promissora a oportunidade de se iniciar o processo de alinhamento com o Quadro 

EQAVET, porque se institui um dispositivo estruturado de monitorização da ação educativa ao nível da 

educação e formação, no sentido de promover uma cultura de melhoria contínua.  

 

 

1. Visão estratégica do AESM sobre a EFP 

O Projeto Educativo do AESM estabelece metas relativas à formação profissional, umas que lhes dizem 

diretamente respeito, outras que são abrangentes a todos os alunos ou a toda a comunidade profissional 

docente. Algumas das metas preconizadas no Projeto Educativo têm maior implicação nos Cursos 

Profissionais, se bem que, como já foi referido, todos os outros objetivos estratégicos e metas afetem 

também esta modalidade de ensino. Salientam-se as seguintes: 

Dentro eixo estratégico “Educar para o Sucesso” 

Meta 1.3.  Aumentar as taxas de sucesso pleno e de mérito, em relação à média dos últimos três 

anos letivos.  

Meta 1.4.  Melhorar as taxas de conclusão de cursos profissionais.  

Meta 2.2.  Reduzir a taxa de abandono no ensino secundário de modo a se aproximar dos 0%.  

Meta 2.3.  Diminuir a taxa de desistência.  

Meta 3.2.  Manter as taxas reduzidas de indisciplina grave e diminuir as incidências de comportamen-

tos incorretos, dentro e fora da sala de aula.  

Objetivo estratégico- Otimizar a educação para os valores de cidadania, autonomia, solidariedade, 

inclusão, respeito pela diferença, participação cívica e educação para a saúde. 

Nos outros dois eixos estratégicos, em termos de organização de escola, salienta-se, ainda: 

Meta 11.3.  Reforçar uma cultura de melhoria permanente.  

Meta 11.5.  Reforçar parcerias e protocolos existentes.  

Meta 13.1.  Melhorar o envolvimento dos alunos, docentes e assistentes operacionais e técnicos nas 

atividades do agrupamento.  

Meta 13.2.  Aumentar os níveis de envolvimento e de participação das famílias/EE no 2.º, 3.ºciclos e 

ensino secundário no quotidiano escolar do agrupamento.  

Meta 14.2.  Consolidar práticas de monitorização, avaliação e autorregulação.  

Decorrente destas metas, está estabelecido um plano de melhoria para o ciclo de vigência do Projeto 

Educativo, quatro anos, que é anualmente objeto de balanço e de análise pelos órgãos próprios da escola. 

 



 

 

 
 

 

Documento-base do AESM                                                                                                                                        13 

2. Ponto de partida para a implementação do sistema alinhado com a EQAVET 

a) Taxas de conclusão  

A taxa de conclusão do ciclo formativo foi de 69%1, 86%1 e 65%1, respetivamente, em 2015/2016, 

2016/2017 e 2017/2018 (gráfico 6). Situa-se no valor médio de 70% nos três últimos ciclos formativos, valor 

está claramente acima da taxa de conclusão que existia nos três ciclos formativos anteriores, em que o 

valor médio se situava nos 45%. 

 

A taxa de conclusão do curso é maior nas raparigas (70% concluíram sobre o total das matrículas de 

raparigas no 3.º ano de CP) do que nos rapazes (58% dos rapazes matriculados no 3.º ano concluíram o seu 

curso)2. 

A frequentar em 2017/2018 qualquer um dos anos dos Cursos Profissionais, a percentagem de alunos que 

concluíram todos os módulos foi de 53,2%2, sendo esta a distribuição pela tipologia do curso: 

Percentagem de alunos que terminaram todos os módulos, por tipologia de curso 

CP Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 38,6% 

CP Técnico de Multimédia 43,1% 

CP Técnico de Apoio à Infância 78,6% 

As disciplinas que tiveram maior sucesso em 2017/2018, com maior percentagem de alunos a concluir 

todos os módulos no ano correspondente, foi TIC do 1.º ano, Educação Física e Sociologia e Psicologia do 

CP TAI. São também estas as disciplinas que apresentam a média das classificações de todos os módulos 

mais alta. No sentido oposto Inglês, História da Cultura e das Artes do CP TM e algumas disciplinas da 

componente de formação técnica dos CP TGPSI e TM foram as que tiveram maior percentagem de alunos 

a terminar o ano letivo com módulos em atraso. 

No gráfico 7, para além da percentagem de alunos que concluíram todos os módulos, está indicada a 

percentagem de módulos concluídos por turma, no final do ano letivo 2017/2018. Em termos médios a 

taxa de módulos concluídos situou-se nos 93,6%, valor acima do que se tinha atingido nos três anteriores 

anos letivos, em que a percentagem de conclusão foi de 90,7%.  

                                                           
1 Dados disponíveis na MISI 
2 Dados internos a 31 de julho de 2018 
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b) Percurso pós-secundário 

Sobre os alunos que concluíram o ciclo de formação em 2016/2017, foi feita uma monitorização do seu 

percurso pós-secundário em dois momentos distintos3. Uma fase de monitorização foi feita em setembro 

do mesmo ano, já depois de publicadas as duas primeiras fases de colocações no ensino superior e outra 

um ano depois (setembro de 2018). Os resultados foram estes: 

Situação dos alunos que terminaram o ciclo de formação 2014/2017, em outubro de 2017 (em %): 

Em outubro de 2017 (por %)   Em outubro de 2018 (por %)  

Empregado 30,8  Empregado 64,6 

Desempregado 53,8  Desempregado 16,7 

A estudar 15,4  A estudar 18,7 

De notar que em outubro de 2018 (pouco mais de um ano passado sobre o término da atividade letiva) 

mais 8 alunos foram certificados por terem terminado os módulos em atraso.  

c) Colocação dos diplomados 

Do conjunto dos alunos que concluíram o ciclo de formação em 2016/2017 e se encontram a trabalhar em 

outubro de 2018, 39% deles estão na área da sua formação, com maior incidência nos alunos que fizeram 

os cursos Técnico de Multimédia e Técnico de Receção. 

d) Satisfação dos empregadores 

Não existem dados formais em arquivo que permitam fazer alguma reflexão sobre esta matéria. 

 

 

3. Arquitetura organizacional para a implementação do plano de melhoria  

A implementação do plano de melhoria acarretará o envolvimento de todos os implicados no processo 

educativo, nomeadamente, dos professores, salientando-se entre estes os diretores de curso e os diretores 

de turma, dos alunos e respetivas famílias e de todos os nossos parceiros externos, responsáveis pela FCT 

dos nossos alunos. 

                                                           
3 Respostas recolhidas por telefone 
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Todo o processo de monitorização caberá à Estrutura Permanente de Acompanhamento e Monitorização 

dos CP da ESM (APAM-CP), que ouvirá, em diferentes momentos, os diversos atores implicados, 

organizados de diferentes formas, conforme o objetivo: conselho consultivo do curso e focus group. No 

final de cada ano letivo é apresentado aos órgãos próprios do AESM, conselho geral e conselho pedagógico, 

um relatório sobre os resultados alcançados tendo em conta as metas que estavam estabelecidas. 

Estrutura Permanente de Acompanhamento e Monitorização dos CP da ESM (EPAM-CP) – Constituída 

por dois professores designados pela diretora do AESM, sendo um deles coordenador, pelos 

diretores dos CP e um consultor externo. É responsável pela monitorização dos resultados 

alcançados na EFP e elaboração de propostas e de estratégias de melhoria. Elabora um relatório 

anual de avaliação do grau de consecução do plano de melhoria estabelecido, que apresenta aos 

órgãos decisores da escola – conselho pedagógico e conselho geral. 

Conselho consultivo do curso – É constituído pelo diretor de curso, que coordena, por dois professores 

que lecionam disciplinas da componente de formação técnica do curso há pelo menos dois anos, 

por dois alunos, preferencialmente, do 3.º ano e por três stakeholders externos da área 

profissional do curso. Reúne duas vezes por ano para identificação de pontos fortes e fracos do 

desenvolvimento da formação da componente da formação técnica e propor estratégias de 

melhoria.  

Focus group de CP – É constituído pelo diretor de curso, que coordena, pelos diretores de turma e por dois 

representantes de alunos e de encarregados de educação de cada um dos anos do curso. Reúne 

duas vezes por ano, uma no início do segundo período, outra no final do ano, para identificação 

de expectativas, pontos fortes e fracos do curso e propor estratégias de melhoria. 

 

 

4. Esquema concetual do plano de melhoria 

O plano de melhoria para a EFP que se apresenta tem em conta o perspetivado no Projeto Educativo e os 

indicadores de referência perspetivados pelo EQAVET. Tem como princípios basilares o rigor, o diálogo 

crítico, a cooperação e a reflexão tendo em vista a melhoria.  

O plano de melhoria assenta em áreas de intervenção, para as quais foram estabelecidos objetivos 

estratégicos e, para estes, objetivos específicos com metas a atingir definidas. A identificação das metas 

para cada objetivo, bem como as atividades de operacionalização para a consecução desses mesmos 

objetivos e metas encontram-se definidas no plano de ação, apresentado em documento anexo. Nesse 

documento constam, também, os indicadores de avaliação e os instrumentos de verificação que são 

necessários, bem como o cronograma de operacionalização das várias ações previstas. 

As áreas de intervenção estabelecidas no plano de melhoria são: 

1. Sucesso educativo 

2. Melhoria contínua 

Para a primeira área de intervenção foram estabelecidos dois objetivos estratégicos, com os seguintes 

objetivos específicos: 

Objetivos estratégico 1 - Melhorar os resultados dos alunos que frequentam a EFP 

1.1. Implementar o dispositivo contrato/compromisso tripartido (entre escola-aluno-família) de 

comprometimento para a recuperação de módulos em atraso do aluno 

1.2. Melhorar a taxa de conclusão dos CP 
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1.3. Aumentar a percentagem de módulos concluídos 

1.4. Diminuir o absentismo e o abandono 

Objetivos estratégico 2 - Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos que frequentam a EFP 

2.1. Desenvolver ações que envolvam os alunos na promoção da educação para a cidadania, cultura 

e para os valores 

2.2. Diminuir o número de comportamentos perturbadores 

2.3. Implementar práticas que melhorem a formação do aluno tendo em vista a inserção no 

mercado de trabalho 

Para debelar o problema de o aluno acumular módulos por concluir foi criado um dispositivo, o 

CONTRATO/COMPROMISSO, envolvendo o aluno, sua família e representantes da escola. Como forma de 

incentivo à realização do ano e ciclo formativo sem módulos em atraso, é instituído o certificado ALUNO 

100% e o diploma ALUNO 100% TOTAL, este último também com um prémio a definir, a entregar, 

respetivamente, em cada final do ano letivo e no final dos três anos do ciclo formativo. É, ainda, feita a 

monitorização e previstas estratégias de remediação para as situações em que há excesso de faltas ou risco 

de abandono.  

O segundo objetivo estratégico aposta na melhoria da qualidade das aprendizagens, visto estas numa 

perspetiva holística do desenvolvimento integral do aluno. Estão, assim, previstos objetivos e iniciativas 

que promovem uma educação para a cidadania ativa, para os valores e para a cultura e para a interiorização 

de comportamentos corretos. Mas também se prevê a habilitação de competências no aluno que o prepare 

para o mercado de trabalho, prevendo conversas com profissionais e desenvolvimento de competências 

transversais essenciais, nomeadamente que habilitem o aluno para a procura de emprego 

O terceiro objetivo estratégico, que está assente na segunda área de intervenção, tem a ver com a 

instituição de práticas de monitorização e de melhoria permanente da escola, enquanto organização 

Objetivos estratégico 3 - Reforçar a cultura de melhoria permanente 

3.1. Melhorar o nível de satisfação dos alunos e das famílias 

3.2. Intensificar as interações entre as escolas e as empresas/instituições empregadoras de alunos 

3.3. Consolidar práticas de monitorização e avaliação 

Os objetivos específicos da área de intervenção “melhoria contínua” são no sentido de monitorizar o grau 

de satisfação dos diversos intervenientes, nomeadamente, dos alunos, das suas famílias, mas também dos 

nossos stakeholders. Uns porque garantem a realização da formação em contexto de trabalho dos alunos, 

outros, ou os mesmos, porque são empregadores dos alunos que fizeram a formação na Escola. Os vários 

dispositivos de monitorização que são implementados avaliam o grau de satisfação dos envolvidos, mas 

essencialmente, permitem percebem onde se tem de reorientar as práticas pedagógicas e organizacionais 

instituídas para a melhoria da qualidade da EFP e dos índices de empregabilidade na área específica de 

formação dos ex-alunos. 

 

 

4. Metodologia para monitorização 
A implementação do processo de monitorização caberá, em primeira instância à EPAM-CP.  

Em termos metodológicos para o desenvolvimento de todo o processo, recorrer-se-á, naturalmente, a 

estudos estatísticos com base nas pautas que o Agrupamento emite, bem como a todo o tipo de material 

documental (atas, memorandos, registos do Diretor de Turma e/ou de Curso, ...) existente em arquivo.  



 

 

 
 

 

Documento-base do AESM                                                                                                                                        17 

Para além disso, muito para avaliar/monitorizar expectativas e nível de satisfação dos diversos 

intervenientes, elaborar-se-ão questionários, recorrendo-se, na medida do possível, a plataformas 

informáticas para reduzir os gastos de papel, numa perspetiva da promoção da sustentabilidade, valor que 

se pretende transmitir aos alunos.  

Acresce, ainda, a recolha de informação significativa que se fará do diálogo e reflexão produzidos em sede 

dos fóruns de discussão que estão previstos existirem e realizarem-se de forma sistemática – em particular 

dos conselhos consultivos de curso e dos focus group. 

 

 

5. Responsabilidades dos stakeholders 

Conselho Geral – Órgão máximo decisor do AESM. Define linhas de ação estratégica para esta oferta 

formativa. Pronuncia-se sobre os resultados obtidos e elabora recomendações. 

Diretora – Define tarefas e responsabilidade, disponibiliza recursos e orienta a ação dos diversos 

intervenientes para a implementação do Sistema de Qualidade EQAVET. Constitui a Estrutura 

Permanente de Acompanhamento e Monitorização dos CP. Estabelece protocolos com novos 

stakeholders. 

Conselho Pedagógico – Acompanha e monitoriza o plano de ação para melhoria de qualidade dos cursos 

profissionais. Define estratégias e metodologias que favoreçam a concretização do plano de ação 

para melhoria de qualidade dos cursos profissionais. Anualmente, pronuncia-se sobre a oferta 

formativa a implementar. 

Coordenador do conselho de diretores dos cursos profissionais – Apresenta ao conselho pedagógico as 

propostas emanadas do conselho que dirige. Estabelece, em articulação com o diretor de curso e 

diretor de turma respetivos CONTRATOS/COMPROMISSOS com alunos para recuperação de módulos 

em atraso. 

Conselho de diretores dos cursos profissionais – Elabora propostas para o conselho pedagógico que 

ajudem a cumprir as metas propostas e promovam a melhoria do funcionamento dos cursos 

profissionais. Produz guiões promotores de uma uniformização de procedimentos nos cursos 

profissionais.  

Diretores de cursos profissionais – Elo privilegiado de interação e diálogo da Escola com empresas e 

instituições locais, potenciadoras da concretização da formação em contexto de trabalho e da 

empregabilidade dos alunos pós-secundário. Integra o conselho consultivo do curso que dirige. 

Colabora na implementação de CONTRATOS/COMPROMISSOS de alunos para recuperação de 

módulos em atraso. 

Diretor de turma – Atua numa forte relação de proximidade da escola com a família. Incentiva os 

encarregados de educação a implicarem-se ativamente na ação educativa dos seus educandos. 

Dinamiza a ação dos conselhos de turma de modo a promover a melhoria dos resultados da 

turma. Garante a implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania do AESM na turma. 

Colabora na implementação de CONTRATOS/COMPROMISSOS de alunos para recuperação de 

módulos em atraso. 

Conselho de turma – Avalia resultados da turma. Implementa e/ou reorienta estratégias que promovam a 

melhoria dos resultados da turma. 
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Professores – Planificam a ação educativa no sentido de promover o sucesso educativo e as aprendizagens 

significativas dos alunos. Estabelecem com os alunos as normas de trabalho, metas, objetivos e 

competências a desenvolver e os critérios de avaliação. Articulam e trabalham ativamente com 

as estruturas educativas e os órgãos próprios da escola de forma a garantirem um ensino de 

qualidade.  

Alunos – Implicados diretos no desenvolvimento do processo educativo. Compete-lhes envolverem-se e 

participarem ativamente nas suas aprendizagens.  Colaboram e dialogam com os professores para 

melhorar as suas aprendizagens. Pronunciam-se sobre a qualidade da formação que é dada. 

Representantes do 3.º ano integram o conselho consultivo do curso. 

Encarregados de educação – Agentes fundamentais no envolvimento dos alunos nas atividades letivas e 

formativas. Participam em reuniões com o Diretor de Turma e órgãos da escola. 

Município de Braga e CIM do Cávado – Elaboram estudos locais de modo a identificar no território 

educativo áreas de empregabilidade e áreas de formação em carência para o tecido económico 

empresarial e instituições locais. Articulam com as instituições educativas locais e com a tutela a 

rede formativa a implementar na região. 

Empresas locais – Proporcionam formação em contexto de trabalho a alunos e identificam fragilidades na 

formação escolar desses alunos. Participam em reuniões do conselho consultivo do curso de 

reflexão sobre a qualidade da formação. Avaliam as competências dos profissionais diplomados 

pela Escola Sá de Miranda.  

Para o CP TGPSI salientam-se os seguintes parceiros estratégicos: BOSCH, ASNET, EMPIS, ABC 

Braga Informática,… 

Para o CP TM salientam-se as seguintes empresas estratégicas: EDIGMA, SIGNA Design, 

SERCOLOR,… 

Instituições locais – Proporcionam formação em contexto de trabalho a alunos e identificam fragilidades 

na formação escolar desses alunos. Participam em reuniões do conselho consultivo do curso de 

reflexão sobre a qualidade da formação. Avaliam as competências dos profissionais diplomados 

pela Escola Sá de Miranda. 

Para o CP TAI salientam-se os seguintes parceiros estratégicos: Creche de Braga, Bogalha, 

Fundação Bomfim, Patronato Nossa Senhora da Torre, Colégio de São Lázaro,… 

 

 

6. Potencialidades e constrangimentos 

Como potencialidades na implementação do Sistema de Qualidade EQAVET aponta-se: 

 Na Escola Sá de Miranda há cursos de oferta formativa consolidados no território educativo 

 O corpo docente é estável e com larga experiência no trabalho com os alunos de cursos 

profissionais 

 Estão consolidadas as interações com os stakeholders que garantem a formação em contexto de 

trabalho nos cursos há largos anos instalados na ESM 

 A oferta formativa é diversificada e ajustada ao tecido económico e social do território educativo 

 Na Escola Sá de Miranda há forte coesão e facilidade de integração da comunidade discente  

 Boa qualidade das instalações da Escola Sá de Miranda 
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Como constrangimentos aponta-se: 

 Horários letivos dos alunos muito sobrecarregados 

 Dificuldade em ajustar práticas docentes aos atuais interesses dos alunos 

 Dificuldade em encontrar novos stakeholders que garantam a formação em contexto de trabalho 

nos cursos instalados recentemente 

 Débil motivação dos alunos 

 Elevada percentagem de alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem, dificultando 

a implementação de metodologias inovadoras ajustadas às necessidades das empresas 

 Vulnerabilidade da necessária atualização dos equipamentos informáticos que sustentam a 

formação técnica nos cursos TGPSI e TM 

 

 

5. Divulgação de documentos e de resultados 

Será criado um espaço próprio na página eletrónica do AESM onde serão alocados todos os documentos 

relativos a este processo de alinhamento com o EQAVET. Numa fase inicial, todos os documentos que 

sustentam o início do primeiro processo de alinhamento, depois, à medida que forem sendo produzidos, 

serão divulgados novos documentos. 

Anualmente será produzido pela EPAM-CP um relatório dos resultados obtidos tendo em conta os objetivos 

estratégicos e específicos do plano de melhoria e as metas que se pretendiam alcançar. Este mesmo 

relatório, bem como eventuais ajustes ao plano de melhoria, depois de aprovados pelos órgãos próprios – 

conselho pedagógico e conselho geral – também serão colocados na página eletrónica do AESM. 

 

 

Impactos esperados 

Espera-se, essencialmente, que se registe uma efetiva melhoria na qualidade e dos resultados da formação 

profissional, quer ao nível das taxas de conclusão, mas também da qualidade das aprendizagens e das 

competências profissionais dos alunos.  

Espera-se, também, um reforço da interação e de satisfação dos nossos stakeholders externos, incutindo-

se práticas de diálogo e de maior ligação à escola, e um aumento da taxa de empregabilidade na área de 

formação dos nossos ex-alunos. 


