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1. Apresentação da Instituição e da sua situação face à garantia da 
qualidade 

 

 

1.1 Indicar o nome da Entidade Formadora 
 

Escola Secundária Sá de Miranda 

 

1.2 Indicar a morada e contactos da Entidade Formadora 
 

 

R. Dr. Domingos Soares  

4710-295 BRAGA 

Telefone: 253200980  

Email: geral@sa-miranda.net 
 

 

1.3 Nome, contacto e cargos do responsável da entidade formadora. 
 

 

Margarida Antonieta da Rocha e Silva 

Rua Dr. Domingos Soares  

4710-295 Braga 

Telefone: 253200980 

Email: geral@sa-miranda.net 

1.4 - Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição para a educação 
e formação profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção. 

 

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 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). 
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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). 

 

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). 

 

 

1.5 - Organigrama da instituição. 
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1.6 - Oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos 
dois anos letivos anteriores 

 

 
Tipologia 
do Curso 

 
Designação do curso 

N.º de Turmas (T) | N.º de Alunos (AL) 

(Totais por curso, em cada ano letivo) 
2017 / 2018 2018 / 2019 2019/2020 2020/2021 

N.º T N.ºAL N.º T N.ºAL N.º T N.ºAL   
 
Profissional 

Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas 
Informáticos 

 
3 

 
58 

 
3 

 
71 

 
3 

 
75 

 
3 

 
65 

 
Profissional 

 
Técnico de Multimédia 
 

 
3 
 

 
59 

 
3 
 

 
58 

 
3 
 

 
68 

 
3 
 

 
57 

 
Profissional 

 
Técnico de Apoio à 
Infância 

 
3 

 
62 

 
3 

 
62 

 
3 

 
64 

 
3 

 
63 

 
Profissional 
 

 
Animador Sociocultural 

   
0,5 

 
13 

 
0,5+0,5 

 
21 

 
0,5+0,5 

 
29 

 
Profissional 

 
Técnico de Informação e 
Animação Turística 

 
 

  
0,5 

 
10 

 
0,5+0,5 

 
19 

 
0,5+0,5 

 
27 

No 1.º ano do ciclo de formação são considerados os alunos inscritos no final do 1.º período devido às mudanças de turma e 

transferências de curso que ocorrem durante este período. 

1.7 - Situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da 
qualidade: 

 

Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET.  x 
Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET.   

 

No âmbito dos processos de avaliação externa e de avaliação interna todas as escolas públicas são 

obrigadas a possuir dispositivos que garantam a monitorização de uma série de variáveis do seu trabalho, 

enquadrando-se, genericamente nos seguintes eixos de avaliação: 

1. Resultados 
Resultados Académicos 

Resultados Sociais 

Reconhecimento da Comunidade. 

2. Prestação de Serviço Educativo 
Planeamento e Articulação. 

Práticas de Ensino. 

Monitorização e avaliação do ensino e da aprendizagem. 

3. Liderança e Gestão 
Liderança 

Gestão 

Autoavaliação e melhoria 
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É neste contexto que se insere o alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o quadro 

EQAVET que vem criar um foco de análise específico para Educação e Formação Profissional através da 

criação de metas específicas, mecanismos de monitorização e indicadores de sucesso.  

 

1.8 - Listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento 
com o Quadro EQAVET. 

 

O plano de melhoria para a EFP levou em linha de conta o perspetivado no Projeto Educativo e os 

indicadores de referência apresentados 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 académicos dos alunos que frequentam a EFP 

1.1. Implementar o dispositivo contrato/compromisso escrito tripartido (entre escola-aluno-

família) de comprometimento para a recuperação de módulos em atraso do aluno (PRM).  

1.2. Melhorar as taxas de conclusão dos CP. 

1.3. Aumentar a percentagem de módulos concluídos. 

1.4. Diminuir os níveis de absentismo e o abandono escolar. 

 
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 em contexto de sala de aula. 

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

mercado de trabalho. 

 

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 famílias com a qualidade do serviço educativo. 

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” vão no sentido de monitorizar o 
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grau de satisfação dos diversos intervenientes, nomeadamente, dos alunos, das suas famílias, mas 

também dos  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 perceber 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. 

 

Estes objetivos estratégicos estão alinhados com os indicadores EQAVET, de entre os quais se 

destacam os indicadores de resultado e de satisfação: 

- Indicador EQAVET n º4a:  
- Taxa de conclusão em cursos EFP  
 
- Indicador EQAVET nº 5a:  
- Taxa de colocação no mercado de trabalho  
- Taxa de prosseguimento de estudos  
 
- Indicador EQAVET nº6a:  
- Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF  
- Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF  
 
- Indicador EQAVET nº6b3:  
- Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  
- Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados  

 
Tratando-se de um processo de melhoria contínua prevê-se a possibilidade de alteração/inclusão de 

outros indicadores assumindo-se como um sistema em mudança e adaptado a uma sociedade em 

constante evolução, ressalvando o facto de o trabalho diário com jovens em formação estar 

dependente daquele que é o perfil demonstrado pelo aluno. 

 

1.9 - Etapas do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET  
 

 

Etapas do processo de alinhamento com o Quadro 
EQAV 

Data Início 
(mês/ano 

Data 
Conclusão 
(mês/ano 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento Janeiro 
2019 

Março  
2019 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento Março 
2019 

Março 
2019 

Recolha de dados –Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

Outubro  
2016 

Outubro 
2020 

Recolha de dados –Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

Outubro  
2016 

Outubro 
2020 
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Recolha de dados –Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

Outubro  
2016 

Outubro 
Outubro 

Recolha de dados –Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 

Março 
2020 

Outubro 
2020 

Análise contextualizada dos resultados dos indicadores 
EQAVET, e de outros em uso, e da aferição dos descritores 
EQAVET/práticas de gestão 

Setembro 
2019 

Outubro 
2020 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da EFP Junho 
2020 

Outubro 
2020 

Elaboração do Relatório do Operado Junho 
2020 

Novembro 
2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador –Plano de Melhoria Junho 
2020 

Novembro 
2020 

Anexo 2 ao Relatório do Operador  
Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de 
conformidade EQAVET 

Junho 
2020 

Outubro 
2020 

 

 

1.10- Identificar os documentos orientadores da Instituição e relatórios 
relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações 
eletrónicas. 

 

 

Projeto Educativo: 

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2016/01/Projeto-Educativo-do-AESM.pdf 

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/03/Aditamento-ao-PE-Aprovado-em-CG.pdf  

 

Regulamento Interno:  

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/07/RI-AESM-vers%C3%A3o-em-vigor-desde-25-

julho-2019.pdf  

 

Plano Anual de Atividades: 

https://www.aesamiranda.pt/plano-anual-de-atividades-2019-2020/ 

 

Plano de organização do ano letivo: 

AESM-Plano-de-Organizacao-do-ano-letivo-2020-2021-Aprovado-CP-e-CG.pdf (aesamiranda.pt) 

 

Plano de ação para a Educação Inclusiva 

AESM-2020-Plano-de-Acao-para-a-Educacao-Inclusiva.pdf (aesamiranda.pt) 

 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Europeu: 

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/04/PDEuropeu-AESM-Aprovado.pdf 

 

Estratégia Local de Educação para a Cidadania: 

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/08/EEC-AESM.pdf 
 

 

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2016/01/Projeto-Educativo-do-AESM.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/03/Aditamento-ao-PE-Aprovado-em-CG.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/07/RI-AESM-vers%C3%A3o-em-vigor-desde-25-julho-2019.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/07/RI-AESM-vers%C3%A3o-em-vigor-desde-25-julho-2019.pdf
https://www.aesamiranda.pt/plano-anual-de-atividades-2019-2020/
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2020/10/AESM-Plano-de-Organizacao-do-ano-letivo-2020-2021-Aprovado-CP-e-CG.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2020/10/AESM-2020-Plano-de-Acao-para-a-Educacao-Inclusiva.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/04/PDEuropeu-AESM-Aprovado.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/08/EEC-AESM.pdf
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Documento-base, alinhado com os princípios do Quadro EQAVET;  

AESM-EQAVET-Documento-base-Aprovado.pdf (aesamiranda.pt) 

 

Plano de Ação 

AESM-EQAVET-Plano-de-melhoria-e-de-acao-Aprovado.pdf (aesamiranda.pt) 

Relatório do Operador, Plano de Melhoria e Fontes de Evidência;  

 

Relatórios de autoavaliação do agrupamento: 

 

Relatório de avaliação do E@D 

Relatorio-de-avaliacao-E@D.pdf (aesamiranda.pt) 

 

Relatório de Avaliação Externa: 

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/12/Relat%C3%B3rio-final-

Avalia%C3%A7%C3%A3o-externa-2015-16-EE_2016_AE_Sa_Miranda_Braga_R.pdf 
  

https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2020/10/AESM-EQAVET-Documento-base-Aprovado.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2020/10/AESM-EQAVET-Plano-de-melhoria-e-de-acao-Aprovado.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-de-avaliacao-E@D.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/12/Relat%C3%B3rio-final-Avalia%C3%A7%C3%A3o-externa-2015-16-EE_2016_AE_Sa_Miranda_Braga_R.pdf
https://www.aesamiranda.pt/wp-content/uploads/2019/12/Relat%C3%B3rio-final-Avalia%C3%A7%C3%A3o-externa-2015-16-EE_2016_AE_Sa_Miranda_Braga_R.pdf
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II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET  
 

 

Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciam a aplicação de cada uma das fases do ciclo 
de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP. 

 

A AESM tem um modelo de autoavaliação que aponta para uma estratégia de melhoria contínua, alinhado com 

os descritores da Avaliação Externa da Escolas que, em muitos aspetos se articula com os impostos pelo modelo 

EQAVET/práticas de gestão, procurando melhorar a eficácia através de mecanismos estratégicos de 

monitorização que estão articuladas com os objetivos definidos nos diferentes documentos. 

 
 
 
 
 
 
Planear  
 

 
Projeto Educativo  
Plano de Atividades  
Estratégia de Educação para a Cidadania. 
Plano de Promoção da Qualidade das Aprendizagens. 
Plano Europeu de Desenvolvimento Estratégico. 
Reuniões gerais para divulgação de procedimentos. 
Manual de procedimentos - Guia do Docente. (Anual) 
Plano de Ação e Intervenção do SPO no desenvolvimento de projetos de 
orientação vocacional que ao nível da orientação vocacional de 9.º ano, quer 
ao nível dos processos de reorientação vocacional no 10.º ano. 
Documento-Base 
Planos de formação. 
Plano de Ação  
Princípios e indicadores EQAVET 
Política da qualidade ao nível da prestação de serviços. 
Reuniões das diversas estruturas intermédias. 
(Departamentos, Áreas Disciplinares, Direção de Turma, Pais e Encarregados 
de Educação. 
Documentos de autoavaliação 
Questionários sobre a apreciação da qualidade da formação. 
Questionários sobre expectativas à entrada do curso. 
Documentos extraídos do programa informático em uso na escola. 
Relatório de Avaliação Externa do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda. 
 

 
Implementar  
 

 
A intervenção contextualizada e em interação com todos os Stakeholders 
Internos e Externos. 
Instruções e definição de regras de funcionamento (Regulamento Interno) 
Manuais de intervenção (Guia do Docente, regulamento Interno) 
Regulamentos  
Mecanismos de Intervenção face ao diagnóstico de dificuldades e à 
identificação de problemas: 
- Plano de Recuperação Modular (PRM); 
- Medidas de Recuperação de assiduidade (MRI) 
- Registos de medidas disciplinares. 
Registos de monitorização retirados do programa INOVAR. 
Recolha de resultados escolares. 



                                     

Relatório do Operador Versão Final (Dezembro de 2020) – Agrupamento de Escolas Sá de Miranda. 

Reuniões das diferentes estruturas: 
- Conselho Pedagógico; 
- Áreas Disciplinares; 
- Conselhos de Turma; 
- Reuniões de Delegados 
- Reuniões com Pais de Encarregados de Educação; 
- Reuniões do Focus Group; 
- Reuniões com empresas e entidades de acolhimento da FCT. 

 
Avaliar 
 

Reuniões dos Conselhos de Turma (Avaliação e definição de estratégias de 
recuperação modular, de assiduidade, análise de aspetos de natureza 
comportamental e avaliação de atividades e projetos) 
Análise de dados estatísticos e resultados escolares (Conselho Pedagógico e 
Departamentos e Áreas Disciplinares) 
Processos de monitorização da assiduidade, recuperação modular 
(Relatórios trimestrais e modelos extraídos do programa Inovar) 
Questionários de expectativas e de satisfação aplicados a todos os 

Stakeholders. 
Reuniões de discussão de resultados. 
Relatório do Operador  

 
Melhorar 
 

Análise de resultados. 

Identificação de oportunidades de melhoria  
Plano de Melhoria  
Ações de melhoria. 
Ações corretivas em função da monitorização efetuada. 
 

 

Neste quadro assume uma relevância estratégica o estabelecimento de um quadro com a definição de 

responsabilidades, momentos de participação e grau de envolvimento de todos os stackholders: 
 

 
Stakeholders  

 

 
Responsabilidades 

Momento de 
participação 

IN
TE

R
N

O
S 

Conselho Pedagógico 

Acompanha e monitoriza o plano de ação para melhoria de qualidade dos 
cursos profissionais.  
Monitoriza, trimestralmente, os resultados escolares das diferentes ofertas 
formativas da escola. 
Define estratégias e metodologias que favoreçam a concretização do plano 
de ação para melhoria de qualidade dos cursos profissionais. 
Pronuncia-se sobre a oferta formativa a implementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeamento 
Monitorização 
Avaliação 
Melhoria 
 
 
 

Coordenador do 
Conselho dos 
Diretores de 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 

Estabelece a interação 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 
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alunos para recuperação de módulos em atraso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeamento 
Monitorização 
Avaliação 
Melhoria 

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 

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. 

SPO 

Desenvolve um plano de: 
- acompanhamento e orientação e reorientação vocacional dos alunos. 
- atividades de informação sobre oferta formativa e opções de 
prosseguimento de estudos. 
- capacitação dos alunos ao nível do desenvolvimento de competência 
de estratégias de procura ativa de emprego. 

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.  
- propor a dinamização de atividades e de projetos; 
- pronunciam-se sobre a qualidade da formação que é dada ao quer em 
contexto letivo, quer da Formação em Contexto de Trabalho. 
- seus representantes participam nas reuniões do Conselho de Turma e 
do Focus Group; 
- Os representantes do 3.º ano integram o conselho consultivo do curso. 

EX
TE

R
N

O
S 

Encarregados de 
educação 

Agentes fundamentais no envolvimento dos alunos nas atividades 
letivas e formativas. A sua participação é garantida através: 
- reuniões com o Diretor de Turma e órgãos da escola. 
- participação no Focus Group de cada curso. 
- resposta a questionários sobre expectativas; 
- resposta a questionário para avaliar o grau de satisfação. 

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 e 
instituições locais 

– Proporcionam formação em contexto de trabalho a alunos e 
colaboram na identificação de fragilidades da formação escolar e 
profissional desses alunos.  
- Participam em reuniões do conselho consultivo do curso de reflexão 
sobre a qualidade da formação.  
- Avaliam o perfil de competências dos formandos evidenciado ao nível 
da FCT. 
- Avaliam as competências dos profissionais diplomados pela Escola Sá 
de Miranda. 

Antigos alunos 

- colaboram na avaliação dos cursos 
- participam em ações sobre a sua integração no mundo do trabalho ou 
no ensino superior. (“Ação “Fui aluno do Sá). 
- colaboram na avaliação dos níveis de empregabilidade dos cursos. 
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2.1 – Fase de Planeamento: 
 

 

Com a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, foi aprovado um dispositivo a partir do qual todos os 

estabelecimentos passaram a estar obrigados a implementar mecanismos de avaliação que, a partir de uma 

análise de diagnóstico, visam criar termos de referência para maiores níveis de exigência, bem como a 

identificação de boas práticas organizativas, de procedimentos e práticas pedagógicas relativas à escola e ao 

trabalho de educação, ensino e aprendizagens, que se constituam em modelos de reconhecimento, valorização, 

incentivo e dinamização educativa. 

É neste quadro que se insere o Projeto de Alinhamento pelo sistema EQAVET do AESM que está, naturalmente, 

articulado com todas as outras dimensões da autoavaliação ou avaliação interna da qualidade prestação do 

serviço educativo. Todavia, o projeto EQAVET ultrapassa esta dimensão e implica o alinhamento dos objetivos 

estratégicos da instituição com os das políticas definidas para EFP.  

1. Considerando a ação do AESM consideramos que possuímos medidas implementadas, uma visão 

estratégica partilhada por diferentes stakeholders e que inclui metas, objetivos, ações indicadores adequado 

e alinhados com os objetivos e metas europeias. 

✓ As metas e objetivos do AESM, inscritos no Projeto Educativos, na Estratégia de Educação para a 

Cidadania, no Plano de Melhoria da Qualidade da Aprendizagem, no Plano Europeu de 

Desenvolvimento Estratégico, no Documento Base e Plano de Ação que estão em consonância com 

as metas/ objetivos políticos europeus, nacionais e regionais (C1P3). 

https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_pt 

 

✓ O Documento Base e o Plano de Ação foram discutidos em Conselho Pedagógico e no Conselho Geral 

tendo obtido um parecer favorável de todos os stakeholders devido à sua pertinência e relevância 

estratégica. 

 

✓ Na definição e apresentação da Proposta de Oferta Formativa o AESM tem em consideração os 

seguintes aspetos e calendarização: 

• Discussão de propostas de formação feita ao nível dos diferentes Departamentos, Áreas 

Disciplinares, Conselhos de Diretores de Curso que consideram os recursos Humanos e Materiais 

que a escola dispõe ou pode vir a dispor e que se traduz numa proposta apresentada em Conselho 

Pedagógico. Para a identificação destes elementos procura-se, sempre que possível, considerar 

as informações disponibilizadas no Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação. 

http://sanq.anqep.gov.pt/ (C1P1 e C1P3) 

• Articulação com a Câmara Municipal de Braga, com a Comunidade Intermunicipal do Cávado 

e outras instituições de Educação e Formação que em reunião convocada para o efeito 

apresentam, discutem e concertam uma rede de oferta formativa complementar e ajustada aos 

interesses e necessidades dos diferentes stakeholders. Para justificar e reforçar a natureza do 

trabalho efetuado são apresentados e discutidos dados sobre áreas de empregabilidade e áreas 

de formação carenciadas de acordo com dados apresentados por entidades empregadores, 

organismos públicos e associações representativas do mundo empresarial. (C1P3) 

https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_pt
http://sanq.anqep.gov.pt/
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• Na sequência destas reuniões surgem, frequentemente, ajustamentos à proposta inicialmente 

definida de forma a poder contribuir para a construção de uma resposta complementar e 

concertada entre as diferentes entidades e ajustada aos interesses dos alunos, aos recursos 

humanos e materiais instalados e às carências identificadas ao nível do mercado de trabalho. 

(C1P3) 

 

4. Os Stackholders internos e externos participam na definição dos objetivos estratégicos da instituição. 

(C1P2) 

✓ A Participação dos docentes ocorre, entre outros, nos seguintes momentos: 

• nas reuniões de Departamento e Área Disciplinar (planificação do trabalho, definição de 

atividades a desenvolver, definição de critérios de avaliação, etc.). 

• nas sessões e momentos de reflexão promovidos internamente (discussão de documentos 

estruturantes do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Definição de 

Critérios Gerais de Avaliação, Plano de Promoção da Qualidade das Aprendizagens, Projeto 

de Flexibilidade Curricular, Estratégia Local de Educação para a Cidadania, etc.). 

✓ A participação dos alunos ocorre nos seguintes momentos: 

• discussão sobre o Regulamento Interno e Projeto Educativo. 

• apresentação de propostas de atividades; 

• reuniões de delegados para análise de propostas de atividades e projetos a desenvolver. 

• participação na avaliação dos diferentes aspetos do funcionamento da escola (FCT, Inquérito 

de Satisfação, Inquéritos de funcionamento do curso, Apreciação da Qualidade Pedagógica 

da Formação e dos Formadores, etc). 

• participação no Focus Group de cada curso. 

✓ A participação dos pais e encarregados de educação ocorre nos seguintes momentos: 

• discussão sobre o Projeto Educativo. 

• reuniões de arranque do ano letivo com a Direção do Agrupamento; 

• reuniões com os diretores de turma; 

• reuniões de Focus Group de cada curso através dos seus representantes; 

• reuniões dos conselhos de turma através dos seus representantes; 

• resposta a questionários de satisfação sobre a qualidade da formação prestada. 

✓ A participação de outros stakeholders ocorre nos seguintes momentos:  

• Câmara Municipal na participação em diferentes contextos e momentos considerando a sua 

qualidade de parceiro privilegiado; 

• Empresas, IEFP na participação na dinamização de atividades de articulação com o mundo 

do trabalho; 

• Universidade do Minho no Conselho Geral. 

• TecMinho na Estrutura Permanente de Apoio e Monitorização. 

• Empresas acolhedoras da FCT na avaliação dos resultados da FCT, na avaliação dos alunos e 

no preenchimento dos questionários de satisfação. 

• ACB, Sindicatos, organizações empresariais e entidades empregadoras pela sua participação 

nas PAP e pelo feedback que transmitem durante a sua realização e avaliação. 

• Entidades empregadoras na dinamização de atividades de articulação com o mundo do 

trabalho e no acolhimento a visitas de estudo. 
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• Antigos alunos na participação na atividade “Eu fui aluno do Sá”. 

• Outras entidades (P.S.P., Centro de Saúde, IEFP, Centro Ciência Viva de Braga, etc.) na 

participação e dinamização de projetos de cariz local, nacional e internacional. 

 

5. Para o planeamento são fundamentais a criação dos seguintes instrumentos de recolha de 

informação que vão auxiliar a monitorização do processo, identificar desvios, redefinir estratégias, 

de acordo com a definição de responsabilidade antes elencadas e naturalmente vão facultar 

informações para a identificação de novas áreas de melhorias. 

 

✓ Criação de questionários para:  

• identificar as expectativas de alunos e pais à entrada do curso. 

• avaliar o nível satisfação com a FCT [aluno e entidade de acolhimento] 

• avaliar a qualidade da formação e o nível de satisfação com o curso; 

• promover a apreciação pedagógica sobre a qualidade da formação; 

• avaliar a satisfação da entidade de realização da FCT e das entidades empregadora de 

acordo com o perfil de competências. 

• avaliação da pós-conclusão da formação. 

• Apreciação global da qualidade da formação prestada (avaliação efetuada  por disciplina, 

refletindo preocupações com as metodologias de trabalho implementadas na sala de aula, a 

qualidade dos recursos e dos materiais disponibilizados, a qualidade do apoio prestado aos 

alunos, etc.). 

• Construir uma chave que permita associar as diferentes respostas dos alunos de forma a 

estabelecer relações entre, por exemplo, expectativas à entrada do curso, com os resultados 

escolares e outros que vão sendo obtidos através da aplicação dos diferentes questionários. 

 

✓ Criação de instrumentos de tratamento da informação ou aproveitamento de modelos 

disponibilizados pelo sistema informático para avaliar e monitorizar: 

• a evolução dos resultados dos indicadores EQAVET 

• os resultados dos questionários aplicados a todos os stakeholders.  

• dos resultados escolares (analisado trimestralmente em Conselho Pedagógico); 

• aproveitamento modular (Inovar - Mod. P018) 

• do comportamento dos alunos; (participações disciplinares). 

• da assiduidade dos alunos (Inovar - Mod. P09 e P043). 

• Recuperação de faltas. (Inovar - Mod. P062) 

• Abandono ou desistência da frequência do curso. (Inovar -Pautas de avaliação – Mod. 

P062) 

 

✓ Criação e atualização de modelos de: 

• Protocolo para a FCT. 

• Plano individual de trabalho (FCT) 

• Caderneta do formando, do monitor e professor acompanhante da FCT. 

• Compromisso tripartido assinado em situações de necessidade de recuperação modular. 

• Planos de Recuperação Modular. 
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• MRI (Plano com Medidas de Recuperação e Integração a aplicar a alunos com problemas de 

absentismo escolar ou défice de assiduidade). 

• Autorização prévia de frequência de aulas de apoio 

• Distribuição da componente não letiva contemplando as necessidades de apoio para 

módulos em atraso de anos anteriores.  

 

 Também nesta fase são afetados os meios humanos e materiais bem como estratégias a implementar para 

melhorar os resultados nos indicadores selecionados. Para o efeito são alocados recursos humanos 

responsáveis pela elaboração de Planos de Recuperação Modular para as disciplinas que deixaram de fazer 

parte do Plano de Formação do Aluno. (C1P4) É fundamental que a gestão de recursos humanos seja feita no 

sentido de possibilitar a consecução dos objetivos estratégicos definidos. 

Ainda antes do início da formação, na reunião geral de professores, procura-se partilhar com os novos 

professores no AESM o seu Projeto Educativo, alertando para aspetos que necessitam de ser melhorados e 

são divulgadas algumas diretrizes para o ano letivo que se inicia.  

Para facilitar a uniformização de procedimentos é distribuído a todos os docentes o Guia do Docente que 

estabelece procedimentos e normas de atuação que devem ser respeitadas.. 

 

 

2.2 – Fase de implementação: 
 

 

De acordo com o ciclo de qualidade as ações de melhoria previstas são monitorizadas regularmente de forma 

a obter resultados e, o mais precocemente possível, detetar possíveis desvios que levem à necessidade de 

uma redefinição de estratégias com vista à consecução dos objetivos inicialmente traçados. É por isso que 

valorizamos, de forma particular, a utilização do sistema informático INOVAR, onde se procede ao registo de 

sumários, assiduidade a avaliação dos alunos, para a recolha permanente de informações devido à sua 

permanente atualização. Por outro lado, o próprio sistema envia alertas a todos os intervenientes o que 

permite uma intervenção imediata.   

A fase de implementação e considerando os focos de observação, abrange diferentes eixos de intervenção: 

1. Na interseção entre a fase de planeamento com a da implementação, e considerando a importância 

estratégica da formação de todos os stakeholders, em especial dos internos, o Agrupamento desenvolve a 

prática de, em articulação com o Centro de Formação Sá de Miranda, proceder ao levantamento de 

necessidades de formação e, posteriormente, construir um plano de formação que dê resposta a essas 

necessidades. (C2 I3). 

É neste contexto que, por exemplo, foi contruído um plano de formação em CLIL (Projeto de ensino em 

língua inglesa – Content Language Integrated Curriculum) para dar resposta a uma necessidade estratégica 

de formação de professores para o desenvolvimento do projeto. 

 

Este processo inicia-se nas Áreas Disciplinares onde os professores de cada código de recrutamento 

identificam áreas de formação a privilegiar. Essa informação é enviada através do Coordenador de 

Departamento para o Conselho Pedagógico criando-se depois a articulação com o Centro de Formação de 
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Professores. (O Presidente do Conselho Pedagógico tem assento na Comissão Pedagógica do Centro de 

Formação).  

Para além deste trabalho em articulação com o Centro de Formação de Professores o Agrupamento 

desenvolve outros eixos de formação que passam por: 

• desenvolver, no âmbito do Plano Europeu de Desenvolvimento Estratégico, um plano de formação 

que responda aos objetivos estratégicos de internacionalização do agrupamento e do 

desenvolvimento da dimensão europeia da educação. Neste contexto se insere o Plano de Formação 

de Staff dinamizado no âmbito do programa Erasmus + (PROJETO KA1 - Projeto no 2019-1-PT01-

KA101-060432 “Changing Educational Practices towards a better future”. (C2I3) 

Este projeto, entre outros objetivos, visa promover o desenvolvimento de competências no trabalho 

com alunos com necessidades especiais e de diferenciação pedagógica, fundamentais para o 

desenvolvimento de metodologias de ensino diversificadas e ajustadas a contextos pedagógicos 

específicos.  

 

• no âmbito dos projetos europeus em desenvolvimento e tendo em atenção as necessidades 

identificadas pelos professores intervenientes, são dinamizadas Ações de Curta Duração que visam 

dotar todos os envolvidos das ferramentas indispensáveis à sua implementação. Por outro lado, nas 

ações de mobilidade são desenvolvidas, igualmente, pequenas ações de formação, entre os 

professores envolvidos nos projetos e que visam responder a necessidades específicas de 

implementação e que, posteriormente, se traduzem numa mais valia ao nível da qualidade do trabalho 

desenvolvido em contexto de sala de aula. (C2I3) 

 

2. No âmbito do eixo estratégico de valorização da dimensão europeia da educação e para além da 

formação de Staff, o Agrupamento tem apresentado e aprovadas outras candidaturas no âmbito do 

projeto Erasmus +, umas especialmente vocacionadas para alunos das turmas do Ensino de Formação 

Profissional outras para projetos que integram, também, alunos e turmas dos cursos profissionais. (C2I2) 

Neste âmbito destacamos: 

 

• Programa de estágios 
 
Erasmus + Ka102 - Formação na Europa: Novos Horizontes (iniciar-se-ia em setembro de 2020) 
Erasmus+ Ka102  - Formação na Europa - Emprego a caminho (iniciado em 2018) 
 

• Projetos Erasmus + “Effective e-learning system based on digital competences” com a designação 
2018-1-LV01-KA229-046952-x. Este projeto, para além de dar resposta a fragilidades detetadas ao 
nível do trabalho desenvolvido em contexto de sala de aula implicou, igualmente, a mobilidade de 
estudantes. Durante uma destas mobilidades, que envolveu alunos do ensino regular e do ensino 
profissional, os alunos tiveram de dinamizar workshops para os colegas dos restantes países 
participantes. 

 

3. Na fase de implementação da formação (C2I1) são acionados os vários protocolos de pertinência e de 

colaboração para: 

 



                                     

Relatório do Operador Versão Final (Dezembro de 2020) – Agrupamento de Escolas Sá de Miranda. 

• Dinamização de programas e projetos de natureza local, nacional e internacional de que são 

exemplos o programa PES, o Projeto Eco Escolas, o Projeto Welcome, o Projeto de Educação 

para as Artes; 

• Dinamização de ações de formação sobre temáticas como o empreendedorismo intervindo 

neste domínio parceiros como a StartUp Braga, Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

Centro Qualifica e Rede EURES. 

• Dinamização de ações de divulgação sobre oferta formativa e empregabilidade que conta com 

a presença de Instituições do Ensino Superior e entidades ligadas a dinamização de ações de 

empreendedorismo. 

• Desenvolvimento da Formação em contexto de Trabalho. Para o efeito a escola socorre-se de 

uma vasta lista de entidades parceiras que têm acolhido, de forma continuada, alunos da 

escola no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho. 

Mas a fase da avaliação inicia-se, em simultâneo, com o processo de implementação de forma a detetar 

atempadamente desvios e sempre que possível, introduzir ajustamentos corretivos (C3A3). Assim, 

desenvolvemos: 

 

a) Mecanismos de recuperação em situações de insucesso escolar. 

• a monitorização de aspetos relacionados com o sucesso escolar é realizada nas reuniões dos 

Conselho de Turma que analisam diferentes aspetos relacionados com dificuldades de 

conclusão de módulos definindo, numa primeira instância, estratégias de recuperação de 

módulos. 

• as Áreas Disciplinares e o Conselho Pedagógico procedem, após os diferentes momentos de 

avaliação, à análise estatística dos resultados de cada um dois períodos e discutem as 

mudanças de intervenção pedagógica que devem ser operacionalizadas.  

• sempre que um aluno revele dificuldades especiais na avaliação de um módulo, é elaborado 

um Plano de Recuperação Modular tal como está definido no art.º ---- do Regulamento 

Interno. 

• sempre que um aluno revele dificuldades especiais de recuperação modular e evidencia sinais 

de um acumular de módulos por concluir poder-se-á avançar para a assinatura de um acordo 

tripartido entre Escola, aluno e Encarregado de Educação definindo as responsabilidade e 

obrigações de cada uma das partes; 

 

b) Monitorização de situações de absentismo ou insuficiente níveis de assiduidade.  

• os Diretores de Turma socorrem-se das mensagens criadas pelo Sistema Informático Inovar e 

dos diferentes modelos extraídos do programa que permitem avaliar de forma imediata 

situações de assiduidade irregular: 

• os diretores de turma convocam os encarregados de educação e os alunos para analisar a 

situação; (Esta situação é registada no documento de contactos entre o DT e os EE). 

• é definida uma estratégia de articulação tripartida que pode implicar uma maior regularidade 

do contacto do DT com a família (Registado nos contactos entre DT e Família), uma consulta 

regular, por parte do pai ou encarregados de educação, das informações registadas do sistema 

informático e que podem culminar, nas situações mais complexas, com desencadear de 
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medidas de recuperação de faltas motivadas pela ultrapassagem do limite de assiduidade. 

(MRI) 

 

c) Monitorização de problemas de natureza comportamental. Esta monitorização alicerça-se na 

obrigatoriedade de ser feita, ao Diretor de Turma, uma participação sempre que ocorram 

problemas de natureza disciplina. A participação disciplinar obriga: 

 

• a convocar o encarregado de educação tendo em vista definir um plano de alteração 

comportamental. 

• sempre que o diretor de turma, outros professores do conselho de turma ou o encarregado 

de educação considerem relevante o aluno pode ser encaminhado para um trabalho de 

acompanhamento pelos Serviços de Psicologia e Orientação que estabelece um plano de 

acompanhamento do aluno que pode conduzir a uma intervenção de natureza terapêutica, 

social ou a uma reformulação do percurso vocacional do aluno. 

 

d) Monitorização das situações de risco de abandono escolar. Sempre que a assiduidade dos alunos, o 

comportamento ou o acumular de módulos não concluídos indiciam um risco de desistência 

escolar, o diretor de turma desencadeia os seguintes passos: 

• Contacto com família, caso não tenha sido ainda efetuado, no sentido de serem identificados os 

fatores que possam estar na base do comportamento do aluno. 

• Encaminhamento para os SPO no sentido de se proceder a uma reorientação vocacional do aluno 

ou à definição de outro programa de intervenção. 

 

 

Na fase da implementação entendemos que cumprimos os princípios EQAVET embora reconheçamos a 

necessidade de algumas melhorias principalmente na sistematização e da consolidação de alguns 

procedimentos de monitorização. 

 

 

2.3 – Fase de avaliação: 
 

 

Para garantir uma escola cada vez mais inclusiva e promotora de melhores aprendizagens é fundamental 

a existência de um processo sistemático de a avaliação dos resultados que, no caso do Agrupamento de 

Escolas Sá de Miranda, é concretizado pelas diferentes estruturas intervenientes no processo educativo 

e ao longo dos diferentes momentos do seu desenvolvimento. Assim, podemos em linhas gerais referir 

que: 

 

A avaliação intercalar e de final de ano relativa ao desenvolvimento do Plano Anual de Atividades é 

realizada pela equipa responsável pelo seu acompanhamento e monitorização. Para esta avaliação 

concorrem os professores dinamizadores das atividades e os alunos envolvidos através do 

preenchimento de questionário que permite avaliar o impacto que a sua realização teve ao nível da 

formação do aluno. (C3A1) 
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A avaliação dos resultados escolares é realizada nas reuniões de Conselhos de Turma durante as quais 

são analisados os aspetos relacionados com o comportamento, a assiduidade e resultados escolares 

sendo desenhados planos de intervenção adequados a cada situação (Planos de Recuperação Modular, 

medidas de recuperação de faltas, entre outras). (C3A2) 

Estes resultados, em especial os escolares, são sistematizados, trimestralmente, e são analisados em 

sede de reuniões de Área Disciplinar e do Conselho Pedagógico tendo em vista a definição de estratégias 

comuns de intervenção. A sua sistematização serve de suporte à construção dos quadros relacionados 

com a Anexo 4 do programa EQAVET. (C3A1) 

Os aspetos relacionados com o comportamento dos alunos e as questões disciplinares são alvo de um 

relatório elaborado por uma equipa criada para o efeito e que procede a um tratamento estatísticos dos 

resultados e apresenta um conjunto de propostas de intervenção para resolver aqueles que são 

considerados os casos mais problemáticos. 

Analisando os resultados da monitorização merecem ser sempre destacados, na nossa perspetiva, os 

resultados da avaliação da Formação em Contexto de Trabalho e das Provas de Aptidão profissional por 

se afirmarem como um momento fundamental e relevante da articulação da escola com os diversos 

Stakeholders externos pelo procuramos atribuir importância e relevância a estes dois momentos de 

avaliação e participação externa. Não nos esqueçamos que a Prova de Aptidão Profissional corresponde 

ao momento de avaliação externa dos alunos dos cursos profissionais. (C3A1 e C3A4) 

Os dados recolhidos no âmbito da aplicação de questionários (apreciação da qualidade da formação, 

satisfação com a FCT, satisfação das entidades de acolhimento da FCT e das entidades empregadoras de 

antigos alunos) são alvo de um tratamento específico que se traduz na elaboração de relatório para cada 

um dos diferentes itens. Estes relatórios serão, posteriormente, apresentados a todos os stakeholders 

internos (professores, diretores de curso, diretores de turma) e externos (empresas de acolhimento da 

FCT e entidades empregadoras de antigos alunos). Para além disso estes documentos passam a ser 

disponibilizados no sítio institucional do agrupamento. (C4R3) 

Os aspetos relacionados com a avaliação da qualidade da prestação do serviço educativo é uma 

responsabilidade da equipa de avaliação interna que, para o efeito, elabora relatórios de avaliação 

interna e que podem ser consultados no sítio do Agrupamento. 

Por fim, é de referir que para apurar os resultados das metas definidas no documento base e plano de 

ação EQAVET para os indicadores 5 e 6, para além dos contactos telefónicos com os antigos alunos 

diplomados, que permitem acompanhar o seu percurso fora da Escola, passou também a aplicar-se 

inquéritos de satisfação aos empregadores dos alunos diplomados, um procedimento nunca antes feito, 

que alicerçava o feedback da relação dos alunos e ex. alunos com as empresas nos documentos de FCT 

e nos contactos informais estabelecidos com entidades empregadoras, muitas delas também entidades 

de acolhimento da FCT, principalmente no caso do curso de Apoio á Infância.  

Assim, foi necessário contactar todos os alunos certificados das turmas do triénio de referência (2013-

2016, 2014-2017, 2015-2018), saber onde estavam a exercer a sua atividade profissional (indicador 5 e 

6a)) e, de seguida, contactar os empregadores dos alunos já integrados no mercado de trabalho, 

solicitando a sua colaboração num inquérito de satisfação, decalcado sobre o anexo 6 da. Considerando 

a necessidade deste inquérito ser anónimo, devido à questões relacionadas com a proteção de dados, 

não é fácil acompanhar o processo de resposta ao mesmo e identificar as entidades que o fizeram pelo 

que o número de entidades que não responderam acabou por ser naturalmente, elevado. (Para esta 

situação concorre o facto de muitos alunos estarem a trabalhar em empresas multinacionais – Bosch, 
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Aptive- que tornam este processo extremamente complexo em virtude da dimensão destas entidades 

empregadoras. 

A monitorização destes resultados vai passa a fazer-se com uma periodicidade anual (a partir dos 12 

meses de conclusão do curso), permitindo que a recolha destes dados seja feita de forma mais 

consolidada e sistematizadas. (C3A4) 

 

 

2.4 – Fase de revisão. 
 

 

Numa lógica de melhoria continua os resultados da avaliação são usados para revisão e melhoria do 

Planos de Ação, alimentando assim um processo de natureza cíclica em que a monitorização dos 

resultados concorre diretamente para a revisão das ações que potencialmente permitirão o alcance de 

melhores e mais expressivos resultados nos diversos indicadores considerados.  

 

O trabalho de avaliação efetuada permitiu-nos identificar algumas oportunidades de melhoria que 

serão consideradas (C4R1) no plano de melhoria a realizar: 

 

• consolidar e melhorar a evolução positiva dos resultados em termos conclusão dos cursos dentro 

do tempo previsto. 

• aumentar a percentagem de módulos concluídos no ano letivo de lecionação; 

•  reduzir as percentagens de alunos que desistem da frequência do curso como resultado de 

transferências, mudanças de curso, anulações de matrícula ou abandono escolar. Esta 

oportunidade de melhoria apresenta uma ameaça que é a da instabilidade da comunidade 

brasileira residente em Braga que, em virtude da evolução da situação económica, pode optar 

por mudar de local de residência. 

• controlar e reduzir os níveis de absentismo em virtude das alterações legislativas que 

estabeleceram como limite de faltas o volume total de horas de formação da disciplina e não do 

módulo. 

• melhorar os níveis de satisfação com apoio pedagógico prestado aos alunos fora do contexto de 

sala de aula. 

• diversificar as estratégias de ensino aprendizagem utilizadas nas aulas através da utilização de 

metodologias de ensino mais ativas e centradas no aluno (Ex. desenvolvendo projetos de 

articulação curricular, de projetos com recurso à metodologia de resolução de problemas ou 

através da utilização nas tecnologias de informação). 

• implementar práticas, estratégias que melhorem a formação do aluno ao nível da aquisição 

de competências técnicas, sociais e emocionais tendo em vista a s u a  inserção no mercado 

de trabalho 

• melhorar os níveis de participação dos stakeholders externos, principalmente das entidades 

empregadoras, em reuniões do Conselho Consultivo e em atividades de articulação entre as 

escolas e as entidades de formação. 
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Para a concretização destes objetivos assumem-se como importantes a valorização da intervenção dos 

stakeholders internos e externos de acordo com os respetivos espaços e momentos de intervenção e 

que já foram apresentados no quadro de definição de responsabilidades e de oportunidades de 

intervenção. 

 

  



                                     

Relatório do Operador Versão Final (Dezembro de 2020) – Agrupamento de Escolas Sá de Miranda. 

 

ANEXO 1 – PLANO DE MELHORIA 
 

 

1.  Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, 
e de outros em uso, e da aferição dos descritores EQAVET e práticas de gestão 
que sustentam o Plano de Melhoria 

 

1. A- Taxas de conclusão, colocação no mercado de trabalho e de prosseguimento de estudos 

(Alunos inscritos no início do curso) 

 

 Ciclo de formação 
 2012-15 2013-16 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

4.a Taxa de conclusão do curso 28,4 46,5 59,3 37,7 51,8 78 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 21,3 43,0 54,6 36,5 51,8 77,9 

5.a Taxa de colocação no mercado de trabalho  43,4 45,3 40,6 34,0  

Tx de diplomados a trabalhar por conta de outrem.   
50,9 
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Tx de diplomados a trabalhar por conta própria.  3,8 6,3 3,1 

Tx de diplomados a freq. estágios profissionais.    0,0 

Tx de diplomados à procura de emprego.  1,9 3,1 18,8 

5.a Taxa de prosseguimento de estudos  26,4 25 21,9 

Tx de dipl a frequentar o ens. superior.  20,8 18,8 18,8 

Tx de dipl a frequentar cursos pós-secundário.  5,7 6,3 3,1 

5.a Taxa de diplomados noutras situações  1,9 3,1 3,1 

5.a Tx de diplomados com situação desconhecida  13,2 15,6 12,1 

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

  
18,9 

 
21,9 

 
9,4 

Tx de diplomados à procura de emprego.  1,9 3,1 18,8 

5.a Taxa de prosseguimento de estudos  26,4 25,0 21,9 

a) conclusão até agosto. B) conclusão até dezembro. *- Valor provisório 

b)  

1.B A- Taxas de conclusão, colocação no mercado e de prosseguimento de estudos 
(Alunos inscritos no final do 1.º período – retirados os alunos que MT e solicitaram TRNF) 

 Ciclo de formação 
 2012-15 2013-16 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

4.a Taxa de conclusão do curso 37,6 58,2 66,0 47,1 61,2 84,5* 

Tx de conclusão dos cursos no tempo previsto a) 28,2 53,8 60,8 45,6 61,2 84,5 

Tx de conclusão dos cursos após o tempo previsto b) 9,4 4,4 5,2 1,5 0  

Técnico de GPSI / EAC* 18,1 45,2 61,3 19,3 62,9 66,6 

Técnico de Multimédia 33,3 37,1 51,72 42,3 28,5 79,1 

Técnico de Apoio à Infância ---- 64,0 90 53,5 66,6 91 

Técnico de Receção 30,3 ---- 42,8 ---- ---- ---- 

a) conclusão até agosto. B) conclusão até dezembro. *- Valor provisório 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Evolução globalmente positiva entre o ciclo de formação de 2012-2015 que permitiu duplicar 
os valores das taxas globais de conclusão dos cursos profissionais. 

Aspetos a melhorar Reduzir as flutuações negativas como a que coincidiu com o ciclo de formação de 2015-2018 
o que pode ser entendido como um sinal de alguma falta de consistência dos progressos 
efetuados. 
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2. A - Taxas de diplomados a exercer profissões relacionadas com AF e taxa de satisfação de 

empregadores 

 Ciclo de formação 
 

 2013-2016 2014-2017 2015-2018 2016-2019 

6.a Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não 
relacionadas com a AF. 

 
54.7 

 
51,6 

 
40,6 

 
a) 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF  
18,9 

 
21,9 

 
9,4 

 

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

 
35,8 

 
29,7 

 
31,3 

 

6b3 Taxa de empregados avaliados pelos empregadores  
59,3 

 
55,2 

 
75,0 

 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados  
90,0 

 
100 

 
94,3 

 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 
em profissões relacionadas com o curso/AEF 

 
91,4 

 
100 

 
100 

 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 
em profissões não relacionadas com o curso/AEF 

 
88,9 

 
100 

 
92 

 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados 

 
3,5 

 
3,7 

 
3,5 

 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 

 
3,4 

 
3,5 

 
3,4 

 

Nos indicadores que avaliam a satisfação é usada uma escala que integra 4 níveis: 1 – Insatisfeito, 2 – Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – 

a) Em fase de recolha 
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Elevados níveis de satisfação com o desempenho profissional dos alunos diplomados pela 
escola. 
O nível de satisfação é maior com o desempenho de alunos a exercerem profissões 
diretamente relacionadas com a área de formação dos respetivos cursos. 

Aspetos críticos ou a 
melhorar 

Redução progressiva das taxas de empregabilidade que coincidiram com a redução das 
taxas de conclusão. 
As áreas relacionadas com a responsabilidade e autonomia, as competências interpessoais 
e o trabalho em equipa são as que obtêm avaliações menos positivas em especial no 
desempenho de profissões por parte dos alunos dos cursos de Apoio à Infância e Receção. 

 

2-B Valor médio dos níveis satisfação dos empregadores por curso por competências 

 Área de Formação Fora da Área de Formação 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 3,8 3,2 
Planeamento e organização 3,7 3,4 
Responsabilidade e autonomia 3,9 3,4 
Comunicação e relações interpessoais 3,6 3,5 
Trabalho em equipa 3,8 3,3 

 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Os alunos que estão a trabalhar na Área de Formação do Curso revelam um perfil de 
competências que gera mais satisfação aos empregadores (este facto pode ser explicado 
pelo facto de alguns destes alunos, terem ficado a trabalhar na entidade onde realizaram a 
FCT. 
A maior diferença situa-se na satisfação com o desempenho de competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho o que pode ser visto como um sinal da qualidade da 
formação técnica ministrada. 

Aspetos críticos ou a 
melhorar 

A necessidade de serem trabalhadas competências relacionadas com as dimensões da 
comunicação e das relações interpessoais e do trabalho de equipa. 
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3. A - Taxas de conclusão (por curso e ciclo de formação) 

(Alunos inscritos no final do 1.º período – retirados os alunos que MT e solicitaram TRNF) 
Fonte – P062 

 Ciclo de formação 
 2012-15 2013-16 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

4.a Taxa de conclusão global dos cursos 37,6 58,2 66,0 47,1 61,2 84,5 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 20,7  76 25 73,9 74,1 

Multimédia 42,3 46,4 55,5 55 33,3 82,6 

Apoio à Infância  80 90 62,5 80 100 

Receção 45,5  48    

Apoio psicossocial  52,6     

Eletrónica Automação e Computadores  58,3     
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Os resultados globalmente positivos do curso de Técnico de Apoio à Infância. 
Progresso efetuados, em todos os cursos, no ciclo de formação de 2017-2020 que 
apresentam resultados globalmente positivos. 
Alguma inconsistência dos resultados dos cursos profissionais de TGPSI e TM que 
apresentam, pontualmente, ciclos de formação com taxas de conclusão insuficientes. 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

A consistência dos resultados dos Cursos Profissionais de TGPSI e TM. 
A dificuldade de repetir os resultados do ciclo de formação de 2017-2020. 

 

 

4. Taxas de conclusão (Comparação com valores nacionais) 
Fonte – MISI 

 Ciclo de formação 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 ESSM Nacional ESSM Nacional ESSM Nacional ESSM Nacional 

1.º ano (10.º ano) 100% 98,3% 100% 98,4% 100% 98,4% 98,8% 98,5% 

2.º ano (11.º ano) 100% 99,2% 100% 99,0% 100% 99,2% 98,7% 99,2% 

3.º ano (12.º ano) 85,7% 72,4% 65,2% 73,5% 77,4% 73,8% 85,7% 74,9% 

Total 94,6% 91,1% 90.7% 91,4% 94,3% 91,3% 94,8% 91,3% 

 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos As taxas de conclusão superiores às médias nacionais nos dois últimos ciclos de formação. 
No ciclo de formação os valores globais da ESSM forma cerca de 11% superiores aos valores 
médios nacionais.  

Aspetos críticos ou 
ameaças 

Nas turmas do 1.º e 2.º ano, no ano letivo de 2019-2020, os resultados são inferiores às 
médias nacionais o que indicia uma ameaça aos resultados positivos em comparação com as 
médias nacionais. 
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5. Taxas de satisfação com formação prestada.  
Fonte - Questionário – Apreciação da qualidade pedagógica pelos formandos. 

 

4.1 - Apreciação global positiva com a qualidade da formação prestada por disciplina. (Indicador - C6) 

(escala de 1 a 5) 

  
Ciclo de formação 

  
2015-2016 

 
2016-20017 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

Formação sociocultural ---- ---- ---- ---- ---- 

Português 3,99 4,21 3,56 3,61 4,04 

Inglês 3,80 3,78 3,56 3,74 3,86 

Área de Integração 3,73 3,92 4,09 3,61 4,02 

Educação Física 4,23 4,27 4,07 4,01 3,98 

TIC 3,78 3,61 4,22 3,90 3,98 

Formação científica ---- ---- ---- ---- ---- 

Matemática 3,92 4,05 4,14 3,42 4,07 

Psicologia 4,12 3,68 4,32 3,96 3,97 

Sociologia 4,02 3,97 3,78 4,32 4,16 

Físico-Química 3,66 4,45 4,27 3,54 4,00 

Física 3,76 4,25 2,60 2,86 3,85 

Geografia ---- ---- ---- 4,78 4,09 

História da Cultura e das Artes 3,89 3,97 4,00 4,11 4,00 

Formação tecnológica ---- ---- ---- ---- ---- 

Arquitetura de computadores 4,05 4,36 4,29 3,92 4,13 

PSI 4,11 4,43 4,12 4,19 4,07 

Redes Computadores 4,13 4,2 3,83 3,78 3,50 

Sistemas Operativos 3,88 4,27 3,61 3,67 3,93 

DCA 4,35 4,02 4,06 4,26 3,73 

Sistemas de Informação 3,57 3,81 3,66 3,24 3,91 

PPM 4,05 4,41 3,53 3,86 3,95 

Técnicas Multimédia 3,86 3,79 3,91 4,06 3,92 

AEC ---- ---- ---- 3,55 4,00 

ASC ---- ---- ---- 3,66 4,00 

Expressões ---- ---- ---- ---- 4,08 

Expressão Musical  4.09 4,44 4,21 ---- 

Expressão plástica 4,35 4,26 3,92 4,08 4,05 

ECDM 3,91 4,12 4,24 4,13 4,12 

TPIE 4,16 4,30 4,17 3,78 3,88 

Saúde Infantil 4,17 4,23 3,68 3,87 4,07 

OTET ---- ---- ---- 4,11 4,09 

TCAT ---- ---- ---- 4,53 4,09 

TIAT ---- ---- ---- 4,13 4,09 

Comunicar em Francês ---- ---- ---- ---- 4,25 

Média global (por disciplina) 3,96 4,08 3,95 3,84 4,00 

Escala - 5- Concordo totalmente / 4-concordo / 3- Adequado / 2- Discordo / 1-Discordo Totalmente 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos A taxas de concordância com qualidade da formação ministrada nos cursos pode ser 
considerada como, globalmente positiva.  
O melhor resultado foi alcançado no ano letivo de 2019-2020 que coincidiu com o melhor 
ano em termos de taxas globais de conclusão dos cursos o que é revelador de uma sinergia 
crescente entre o esforço dos professores e os resultados dos alunos. 
Os resultados tornaram-se progressivamente mais homogéneos diminuindo as situações de 
disciplinas com resultados insatisfatórios. 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

A melhoria dos resultados escolares vai exigir um esforço crescente de progressão em 
termos da qualidade da formação prestada quer ao nível da diversificação de estratégias em 
sala de aula quer ao nível das atividades a desenvolver e relacionadas com o perfil 
profissional dos cursos. 
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4.2 - Apreciação global das atividades letivas por curso. (Média dos indicadores Campo C) 

Fonte - Questionário – Apreciação da qualidade pedagógica pelos formandos. 

 Ciclo de formação 
 2015 2016 20017 2018 2019 2020 

T. de Gestão e Prog. Sistemas Informáticos ---- 3,92 4,33 3,84 3,63 3,94 

T,. de Multimédia ---- 3,82 3,85 3,80 3,73 3,66 

T. Apoio Infância ---- 3,98 4,06 4,06 3,93 3,94 
T. Informação e Animação Turística ---- ---- ---- ---- 4,09 3,97 

T. Animador Sociocultural ---- ---- ---- ---- 3,70 3,96 

T. Receção ---- ---- ---- 4,23 ---- ---- 
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos A progressão verificada, em alguns cursos, na apreciação positiva da qualidade da formação 
em especial no curso de GPSI o que ganha um maior relevo considerando o facto de neste 
ciclo de formação terem sido obtidas as melhores taxas de conclusão.  
A progressão verificada no curso de ASC que se ficou a dever, em parte, à melhoria dos 
indicadores associados à diversificação das metodologias de trabalho em sala de aula. 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

 
A tendência decrescente que se está a verificada no curso de Técnico de Multimédia. 

 

4.3 Satisfação com o curso. “O curso que frequento está de acordo com as minhas expectativas”. 

(Média dos indicadores – Campo D) 

 Ciclo de formação 
 2015 2016 20017 2018 2019 2020 

T. de Gestão e Prog. Sistemas Informáticos ---- 3,47 3,63 3,70 3,61 3,68 

T. de Multimédia ---- 3,51 3,52 3,61 3,47 3,53 

T. Apoio Infância ---- 3,97 4,0 4,17 3,77 4,32 

T. Informação e Animação Turística ---- ---- ---- ---- 4,38 3,91 

T. Animador Sociocultural ---- ---- ---- ---- 3,48 3,92 

T. Receção ---- ---- 3,64 ---- ---- ---- 

Média Global ---- 3,68 3,75 3,85 3,65 3,88 
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos A progressão verificada em todos os cursos que se reflete na média global.  
(Os valores de 2017-2018 devem ser considerados com alguma prudência considerando as 
baixas taxas de aprovação que os curos de GPSI e TM tiveram nesse ano letivo) 
 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

O curso de Técnico de Multimédia é aquele em que os alunos revelam um menor nível de 
correspondência entre as o curso e as expectativas. Este facto poderá ser explicado por uma 
conceção errada do perfil profissional do curso pelo que ganham alguma importância a 
construção de melhores instrumentos de orientação vocacional e um melhor conhecimento 
das expectativas dos alunos. 
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4.4 Indicadores com piores resultados (Indicadores dos campos B e C). 

 Ciclo de formação 
 2016 20017 2018 2019 2020 

Grau de dificuldade das disciplinas (B7) 2,87 2,96 3,05 3,02 2,74 

T. de Gestão e Prog. Sistemas Informáticos 2,75 2,73 3,13 3,17 3,05 

T. de Multimédia 2,80 3,08 3,14 2,96 2,97 

T. Apoio Infância 3,03 2,95 2,89 2,98 2,46 

T. Informação e Animação Turística ---- ---- ---- 2,88 2,98 

T. Animador Sociocultural ---- ---- ---- 2,89 2,63 
5 – Muito difícil / 1-Muito fácil 

A linguagem utlizada ajudou a perceber a matéria C1) 3,84 ---- 3,86 3,74 3,81 

T. de Gestão e Prog. Sistemas Informáticos 3,90 4,35 3,85 3,60 3,84 

T. de Multimédia 3,73 3,86 3,75 3,71 3,62 

T. Apoio Infância 3,87 4,04 4,04 3,84 3,86 

T. Informação e Animação Turística ---- ---- ---- 4,13 4,01 

T. Animador Sociocultural ---- ---- ---- 3,73 3,89 
5 – Concordo totalmente / 1-Discordo Totalmente 

Diversificação de estratégias (C2) 3,81 3,98 3,83 3,73 3,73 

T. de Gestão e Prog. Sistemas Informáticos 3,87 4,30 3,79 3,57 3,83 

T. de Multimédia 3,87 3,79 3,72 3,68 3,49 

T. Apoio Infância 3,72 3,99 4,00 3,87 3,72 

T. Informação e Animação Turística ---- ---- ---- 4,03 3,83 

T. Animador Sociocultural ---- ---- ---- 3,65 3,84 
5 – Concordo totalmente / 1-Discordo Totalmente 

Disponibilidade para apoio dentro e fora da sala de aula (C4)  
3,91 

 
4,00 

 
3,89 

 
3,72 

 
3,93 

T. de Gestão e Prog. Sistemas Informáticos 3,88 4,19 3,85 3,61 3,96 

T. de Multimédia 3,98 3,83 3,77 3,49 3,69 

T. Apoio Infância 3,89 4,04 4,06 3,96 4,09 

T. Informação e Animação Turística ---- ---- ---- 4,09 3,85 

T. Animador Sociocultural ---- ---- ---- 3,75 4,02 
5 – Concordo totalmente / 1-Discordo Totalmente 

Taxa de satisfação (1- mínimo – 5-máximo) 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos A perceção de um menor grau de dificuldade das disciplinas o que poderá indiciar um maior 
esforço de ajustamento dos conteúdos programáticos e das aprendizagens essenciais ao 
perfil de cada um dos cursos. 
Uma crescente concordância de uma maior disponibilidade dos professores para apoiarem 
os alunos dentro e fora da sala de aula promovendo uma maior diferenciação pedagógica 
ajudando, em simultâneo, a melhorar as taxas de conclusão dos cursos. (Neste contexto é 
de destacar a melhoria verificada nos cursos de GPSI, TM e ASC). 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

A regressão, em todos os indicadores, do curso de TIAT. 
A persistência de valores baixos no curso de Técnico de Multimédia. 
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6. Qualidade do sucesso educativo  
(INOVAR - Modelo P062) 

 Ciclo de formação 
 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

Média da classificação das três áreas de formação 13,0 13,6 13,2 13,4 
Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 12,1 13,1 12,9 12,1 

Técnico de Multimédia 11,5 13,6 13,3 14,0 

Técnico de Apoio à Infância 14,4 14,1 13,5 14,1 

Técnico de Receção 14,0 ---- ---- ---- 

Média da Classificações da FCT 17,3 16,3 16,3 16,6 
Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 15,9 15,0 15,8 16,0 

Técnico de Multimédia 16,8 16,7 16,9 17,1 

Técnico de Apoio à Infância 18,0 16,9 16,6 16,6 

Técnico de Receção 19,0 ---- ---- ---- 

Média das classificações das PAP 15,2 14,9 14,5 14,6 
Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 13,5 14,6 13,5 13,3 

Técnico de Multimédia 13,0 14,5 13,4 13,8 

Técnico de Apoio à Infância 16,9 15,9 16,1 16,7 

Técnico de Receção 18,2 ---- ---- ---- 

Média das classificações de final de curso 13,7 14,2 14,0 14,2 
Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 12,9 13,8 13,4 13,2 

Técnico de Multimédia 12,0 14,1 13,9 14,3 

Técnico de Apoio à Infância 14,3 14,8 14,6 15,0 

Técnico de Receção 15,4 ---- ---- ---- 

Taxa de conclusão global dos cursos 66,0 47,1 61,2 84,5 
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Valores globalmente positivos das médias de conclusão dos cursos, da FCT e da PAP (as 
médias destas duas áreas ganham um significado especial considerando que uma parte da 
avaliação é feita por entidades externas – o tutor na FCT e o Júri na PAP. 
Estes valores ganham um significado adicional considerando o facto do número crescente 
de alunos que têm vindo a concluir com sucesso os respetivos cursos o que indicia que este 
objetivo não tem sido alcançado, em geral, com uma descida da qualidade do sucesso. 
Destaca-se a subida crescente das médias de conclusão dos alunos de TAI o que poderá ser 
explicado, em parte, pelo facto deste curso revelar uma procurar crescente por parte de 
alunos que pretendem aceder ao ensino superior. 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

Uma descida das médias obtidas pelos alunos ao nível da conclusão do curso e da PAP. Esta 
descida não tem sido visível ao nível da FCT o que indicia que estes alunos continuam a 
revelar um perfil que é valorizado pelo mercado de trabalho. 

 

7. Evolução das taxas de assiduidade, recuperações por excesso de faltas e faltas injustificadas. 

(INOVAR – Modelo P043) 

 Ciclo de formação 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

      

Evolução global da percentagem de faltas ---- ---- ---- ---- ---- 

Percentagem global de faltas 3,99 4,49 5,17 5,81 5,63 

Percentagem de Faltas Injustificadas (ano) 58,77 66,5 52,6 60,24 62,28 

Percentagem de Faltas Injustificadas (acumulado curso) ---- 51,8 48,6 51,12 56,5 

Percentagem de faltas recuperadas (Medidas de Recuperação 
Individual) - (Valores acumulados) 

---- 9,04 9,25 7,76 8,36 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Melhoria observada ao nível das faltas recuperadas pelos alunos o que revela uma maior 
preocupação, por parte dos conselhos de turma, com a questão da assiduidade. 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

O número crescente de faltas dadas pelos alunos, em especial da percentagem de faltas 
injustificadas que poderão, pontualmente, colocar em causa a conclusão dos cursos por 
parte dos alunos. 
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Necessidade de serem reforçados mecanismos de prevenção que eliminem ou atenuem os 
riscos associados à falta de assiduidade (aquisição de aprendizagens, capacidades e 
competências associadas ao perfil profissional do curso bem como o não cumprimento do 
número de horas mínimo para o aluno poder ser certificado.)  

 

8. Evolução das taxas de desistência do curso (transferências, mudanças turmas, abandono e 

anulações de matrícula).  

Fonte Modelo P062 - pautas 

 Ciclo de formação 
 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 2019-2022 

T. de Gestão e Prog. Sistemas Informáticos ---- 50 21.7 3,7 3,7 4,5 

T. de Multimédia ---- 20 29,1 8,3 15,7 11,5 

T. Apoio Infância ---- 25 15 4,3 8,3 9,5 

T. Informação e Animação Turística ---- ---- ---- ---- 10,0 33,3 

T. Animador Sociocultural ---- ---- ---- ---- 23,0 10,0 

Total ---- 32,3 22,4 5,4 17,2 a) 11,36 a) 

Para efeitos deste cálculo só foram considerados os alunos a frequentar o curso no início do 2.º período do 1.º ano do ciclo de 

formação. 

a) – dados provisórios que só incluem o segundo e o primeiro ano de funcionamento dos cursos. 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Tendência decrescente do número de alunos que solicitam transferência de escola ou 
mudança de curso. 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

Persistência de um número significativo de alunos que ainda solicita transferência de escola 
ou mudança de curso durante o 1.º período. 

 

9. Número de alunos com módulo em atraso (Final do ano letivo) 

(Mod. P016) 

 Ano letivo 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020   

Percentagem de alunos que progridem com mais do que 5 
módulos em atraso. 

17,7 13,9 15,0 11,21   

       

Percentagem global de módulos em atraso (final ano) 3,6 2,91 4,05 2,90   

Percentagem de módulos atraso - GPSI 4,3 2,2 4,4 4,2   

Percentagem de módulos atraso – TM 5,6 4,7 6,8 4,8   

Percentagem de módulos atraso - TAI 1,9 2,0 1,6 0,63   

Percentagem de módulos atraso – ASC ---- ---- 0,4 1,55   

Percentagem de módulos atraso – TIAT ---- ---- 4,5 0,37   

Taxa de conclusão global dos cursos 66,0 47,1 61,2 81,0   

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

 
Redução do número de alunos com módulos em atraso no final do ano letivo. Este valor deve 
considerar o facto do número de alunos que solicitam transferência ou anulam matrícula ter 
vindo a diminuir. 

 
Aspetos críticos ou 
ameaças 

 
Persistência de um número elevado de alunos com módulos em atraso nos cursos de GPSI e 
Multimédia, em especial nas disciplinas da componente tecnológica o que pode 
comprometer o progresso verificado nas taxas de conclusão dos cursos. 
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10. Escolha do curso e expectativas dos alunos (Indicadores por ano letivo) 

(Dados retirados dos questionários aplicados  aos alunos do 1.º ano no início do ano letivo) 

 Ciclo de formação 

 2019-2020 2020-2021 

Escolha do curso e expectativas Alunos    
Percentagem de alunos cujo curso frequentado corresponde à 1.ª opção. 86,1 70,0 

Percentagem de alunos em que a ESSM corresponde à 1.ª opção. 83,5 81,3 

Percentagem de alunos que pretendem, no futuro, prosseguir estudos. 14,2 21,0 

Indefinição 36,4 27,5 

Percentagem de alunos que pretendem, no futuro, ingressar no mercado de trabalho. 49,4 51,5 

Escolha do curso e expectativas Pais e EE   

Percentagem de EE que pretendem, no futuro, que os educandos prossigam estudos. 17,7 25,0 

Percentagem de EE que pretendem, no futuro, que os educandos ingressem no mercado de 
trabalho. 

51,6 47,5 

Indefinição 30,7 27,5 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

 
A percentagem de alunos e encarregados de educação com projetos mais definidos em relação 
ao futuro aumentou. 

 

Aspetos críticos ou 
ameaças 

 
O número de alunos cujo opção não foi a primeira revelou uma tendência de crescimento. 
 

 

 

11. Funcionamento do curso – Opinião dos alunos 

Percentagem de alunos que concordam ou concordam totalmente com as seguintes afirmações: 

(Dados retirados dos questionários aplicados durante o ano letivo de 2019-2020) 

 2019-2020 2020-2021 

Funcionamento do curso / atividades letivas / participação dos alunos   
Nas aulas os professores explicam a matéria enquanto os alunos ouvem. 3,03  

Quando os alunos sentem dificuldades os professores ajudam a ultrapassá-las 3,19  

Quando os alunos propõem atividades os professores apoiam-nos. 2,93  

Os professores continuam a dar a matéria mesmo que os alunos não estejam a compreender. 2,51  

Os professores atuam de modo a que os alunos sejam rigorosos no cumprimento das suas tarefas 3,08  

São desenvolvidos projetos que integram várias disciplinas 2,88  

Os professores prestam atenção a todos os alunos 2,91  

Quando os alunos fazem progressos os professores dizem-lhes. 2,85  

Os professores são justos com os alunos. 2,73  

Os professores são severos com os alunos malcomportados  2,69  

Os professores explicam aos alunos os elementos de avaliação 3,38  

Os professores recorrem a vários instrumentos de avaliação 3,38  

Na nota final do módulo os professores atribuem maior importância aos testes. 2,79  

Estou satisfeito com as atividades de recuperação modular. 2,88  

É bom ser aluno deste curso 3,33  

Os alunos têm informações sobre as opções escolares e profissionais. 3,12  

Aconselharei os meus amigos mais novos a escolherem este curso 3,11  

Neste curso há atividades culturais diversas 2,62  

Neste curso há atividades de articulação com o mercado de trabalho. 3,04  

O curso que estou a frequentar corresponde às minhas expectativas 3,00  

O curso que estou a frequentar vai facilitar a minha integração no mercado de trabalho. 3,23  

O curso que estou a frequentar vai permitir-me aceder ao ensino superior. 3,15  

 

1- Discordo Totalmente 2- Discordo 3- Concordo 4-Concordo Totalmente 
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Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

Resultados globalmente positivos, destacando-se: 
Diversidade de instrumentos de avaliação que são utilizados e a transparência do processo de 
avaliação; 
O apoio que os professores prestam aos alunos sempre que estes sentem dificuldades; 
O sentimento de pertença ao curso (os alunos gostam de frequentar o curso). 
As expectativas positivas em termos de ingresso no mercado de trabalho ou no ensino 
superior. 

 
Aspetos críticos ou 
ameaças 

Necessidade de apostar numa maior diversificação de atividades de natureza cultural. 
A necessidade de serem desenvolvidos mais projetos de Articulação Curricular. 
A necessidade de se proceder a uma maior diversificação das metodologias de ensino 
implementadas na sala de aula. 

 
Sugestões / críticas de 
alguns alunos 

- Focar em aulas MAIS praticas e MENOS teóricas. Investir mais um pouco em material... 
- Ter mais foco nas disciplinas principais como DCA, SI e TM e menos foco em HCA, Matemática, 
etc. 
- Este curso deveria ser mais interativo e mais prático, penso que algumas aulas teóricas 
deveriam ser mais práticas ou ter mais atividades de grupo e de interação das alunas. 
- Apoio presencial nas disciplinas de exame nacional das quais o curso não contempla a 
disciplina (Macs) 
 

 

12. Funcionamento do curso – Opinião dos pais e EE (Todos os anos de escolaridade) 

Percentagem de Pais e Encarregados de Educação que concordam ou concordam totalmente com 

as seguintes afirmações: 

 2019-2020 2020-2021 

Funcionamento do curso   
Sinto-me bem informado sobre os aspetos mais importantes do funcionamento da escola e do 
curso. 

3,7  

A escola proporciona aos alunos uma educação e uma formação de qualidade. 3,7  

A escola corresponde a todas as necessidades de apoio dos alunos em particular ao nível da 
recuperação de módulos. 

 
3,8 

 

A escola possibilita ao aluno a participação em projetos de natureza diversa (visitas de estudo, 
projetos, atividades de articulação com o mundo do trabalho, etc.) 

 
3,5 

 

A formação que a escola proporciona prepara os alunos para o ingresso no mercado de trabalho. 3,7  

A formação que a escola proporciona prepara os alunos para o ingresso no ensino superior. 3,5  

Avalie o seu grau de satisfação com a educação e formação proporcionada pela escola. 3,8  

   

No final do curso gostaria que o meu educando   

Ingressasse no mercado de trabalho 49%  

Ingressasse no ensino superior 49%  

   

 

1- Discordo Totalmente 2- Discordo 3- Concordo 4-Concordo Totalmente 

 
Aspetos positivos 

Globalmente a opinião dos pais é positiva. A maioria dos pais concorda totalmente com as 
afirmações destacando-se o grau de satisfação com a educação e formação proporcionada 
pela escola e pelo facto de corresponder a todas as necessidades de apoio dos alunos em 
especial ao nível da recuperação de módulos. 

 
Aspetos críticos ou 
ameaças 
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13. Formação em Contexto de Trabalho – Perspetiva dos alunos 

Fonte – inquérito aplicado no final da FCT. 

A- Natureza das atividades desenvolvidas. 

 Média % Campo 
3+4 

FCT - Alunos   
Utilização de conhecimentos e competências técnicas desenvolvidas durante o curso 3,1 74% 

Utilização de materiais, tecnologias e equipamentos utilizados, regularmente, nas atividades letivas. 2,8 61% 

Utilização de outros materiais, tecnologias, técnicas e equipamentos não utilizados nas atividades 
letivas. 

 
2,5 

 
52% 

Comunicação com clientes e com colaboradores transmitindo ou solicitando informações. 2,3 37% 

O tratamento e a atenção prestada permitiram que me sentisse como um elemento da entidade de 
acolhimento. 

 
3,4 

 
86% 

A maioria das tarefas que desempenhei tinham relação com a área de formação do curso. 3,5 87,8% 

Senti o apoio do monitor/acompanhante da entidade de acolhimento. 3,5 87,8% 

Senti o apoio do professor acompanhante da FCT. 3,5 93,2% 

   

1- Nunca  2-Algumas vezes  3- Bastantes vezes  4-Sempre 

 

B- Grau de concordância sobre o contributo da Formação em Contexto de Trabalho para a 

melhoria das seguintes competências transversais. 

 Média % da soma do 
Campos 3+4 

FCT - Alunos   
Criatividade na construção de produtos e soluções. 3,3 98% 

Sentido de responsabilidade. 3,6 100% 

Capacidade de trabalho em equipa. 3,6 98% 

Capacidade de resolução de problemas. 3,4 98% 

Socialização e integração num novo contexto. 3,5 100% 

Comunicação na língua materna. 3,7 100% 

Comunicação em línguas estrangeiras. 3,0 93% 

1- Discordo Totalmente  2-Discordo   3- Concordo  4-Concordo Totalmente 

 

C. Importância das aprendizagens e competências desenvolvidas durante a FCT 

 2019-2020 2020-2021 

FCT - Alunos   
As aprendizagens e as competências desenvolvidas vão ser importantes para melhorar o meu 
sucesso 

94,5 
(3,6) 

 

As aprendizagens e as competências desenvolvidas vão ser importantes para facilitar a minha 
inserção no mercado de trabalho 

98,6 
(3,6) 

 

Muito satisfeito com a FCT realizada 75,0  

Satisfeito com a FCT realizada 21,6  

Pouco satisfeito com a FCT realizada 2,7  

2- Discordo Totalmente  2-Discordo   3- Concordo  4-Concordo Totalmente 

 
Aspetos positivos 

E elevado grau de satisfação que os alunos revelam com a Formação em Contexto de 
Trabalho que desenvolveram. 
O apoio que sentiram quer do tutor da entidade de acolhimento e, em particular, do 
professor orientador da FCT. 
Elevado grau de satisfação com as competências desenvolvidas e, em especial, a convicção 
de que essas aprendizagens vão ser relevantes para o sucesso escolar e para a futura 
integração no mercado de trabalho.  

 
Aspetos críticos ou ameaças 
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14. Grau de satisfação das entidades que acolheram formandos em FCT 

Fonte – inquérito aplicado no final da FCT. 

 2019-2020 
(% dos campos 3+4) 

Média 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 100% 3,1 

Planeamento e organização 100% 3,1 

Responsabilidade e autonomia 82% 3,1 

Comunicação e relações interpessoais 88% 3,2 

Trabalho em equipa 100% 3,4 

Grau de satisfação global da entidade 100% 3,3 

Evolução do grau de satisfação (entidades que acolheram formandos em anos anteriores) 
Menos satisfeito 0%  
Mesmo nível de satisfação 64%  
Maior nível de satisfação 36%  
Na avaliação da satisfação é usada a escala que integra 4 níveis: 1 – Insatisfeito, 2 – Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito. 

 
Aspetos positivos 

 
A avaliação globalmente positiva, em termos de satisfação, que as entidades de acolhimento 
revelam relativamente ao desempenho dos alunos e que é congruente com os resultados da 
avaliação da FCT. 

 
Aspetos críticos ou ameaças 

 
Necessidade de serem trabalhadas as capacidades e competências relacionadas com a 
responsabilidade e a comunicação e relações interpessoais. 
 

 

15. Grau de satisfação de antigos alunos com o curso frequentado 

Fonte – Inquérito aplicado aos antigos alunos 

 2013-2016 
 

2014-2017 2017-2018 2018-2019 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho. 100% (3,6) 91,6% (3,4) 100% (3,6) 92% (3,3) 

Responsabilidade e autonomia 100% (3,8) 91,6% (3,4) 100% (3,6) 92% (3,3) 

Comunicação e relações interpessoais 100% (3,6) 91,6 (3,1) 100%(3,6) 84,6% (3,1) 

Trabalho em equipa 100% (4) 100%(3,5) 100%(3,6) 84,6% (3,3) 

Comunicação em línguas estrangeiras. 33,3% (2,3) 91,6% (3) 100%(3,6) 61% (2,7) 

     

Qualidade da formação ministrada 100% (3,8) 100% (3,3) 100%(3,6) 76% (3,0) 

Ambiente escolar. 100% (3,8) 100% (3,3) 100% (3,3) 84,6 (3,0) 

Apoio e disponibilidade dos recursos humanos (Professores, 
Orientadores de PAP, de Curso, etc.) 

 
83,3 (3,5) 

 
91,6 (3,4) 

 
100% (4) 

 
92% (3,3) 

Apoio e disponibilidade dos recursos humanos (Assistentes 
Operacionais e Técnicos.) 

 
100% (3,5) 

 
83,3 (3,1) 

 
100%(3,6) 

 
84% (3,1) 

Formação em contexto de trabalho adequada (Locais e 
acompanhamento). 

 
83% (3,5) 

 
91,6% (3,1) 

 
100%(3,6) 

 
92% (3,4) 

Espaços físicos e instalações. 100% (3,6) 100 (3,25) 100%(3,6) 76% (2,9) 

Apoio e acompanhamento após a conclusão do curso. 100% (3,3) 58,3 (2,5) 100%(3,6) 69,2% (2,9) 
 

 Sim Sim Sim Sim 

Aconselharia a frequência da Escola Secundária Sá de Miranda a 
algum familiar ou amigo. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
92,3% 

Na avaliação da satisfação é usada a escala que integra 4 níveis: 1 – Insatisfeito, 2 – Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito. 

Aspetos positivos Os resultados positivos relacionados com o apoio e disponibilidade prestada ao longo do 
curso. 

Aspetos críticos ou ameaças A necessidade de serem trabalhadas as competências sociais e emocionais. 
A necessidade de serem criados mais mecanismo de apoio aos alunos após a conclusão do 
curso. 

 Alguns professores pouco prestativos em ajudar quem quer ir para a Universidade. Existe 
pouco apoio nesse sentido nos cursos profissionais. 
Não houve qualquer apoio e acompanhamento após a conclusão do curso. 
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2. Identificação de áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar. 
 

 

As oportunidades de melhoria já foram identificadas no item revisão. Neste espaço vamos incluir, 

simplesmente, vamos proceder a definição dos objetivos e metas a alcançar. 

rea de 
Melhoria 

Descrição da Área de Melhoria Objetiv
os 

Descrição do objetivo e metas a alcançar 
(Quando disponível indicar o ponto de partida) 

 
AM1 – Resultados escolares, comportamento, assiduidade e abandono  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM1 
 
 

 
Transição de alunos sem módulos em atraso 
 

 
OE 1 

Aumentar em 3%, em relação ao ano anterior, a 

percentagem de alunos que concluem todos os 

módulos previstos para o ano que frequentam. 

 
Conclusão de módulos por período e ano 
letivo. 

 
OE 2 

Aumentar o número de alunos que obtêm o diploma 
100% (alunos que no período concluíram todos os 
módulos) e 100% total (alunos que no final do ano 
letivo concluíram todos os módulos previstos para 
esse ano letivo) 

 
Taxas anual de conclusão dos cursos 

 
OE 3 
 

Alcançar, no triénio 2020-2023 uma “Taxa de 
conclusão global média de conclusão dos cursos 
superior 80%.  

Indisciplina e comportamento inadequado 
na sala de aula. 
 

 
 
OE 4 

Manter as taxas reduzidas de indisciplina grave e 
diminuir as incidências comportamento inadequados 
na sala de aula. 

 
Assiduidade dos alunos. 

 
OE 5 

Diminuir as percentagens da falta assiduidade para 
menos 5% do volume total de formação, diminuindo 
a necessidades de aplicação de MRI. 

Evolução do n.º de alunos que deixam de 
frequentar o curso. 
(Transferências, anulações de matrícula,  

 
 
OE 6 

Diminuir para menos de 10% a percentagem de 
alunos que deixam de frequentar o curso depois de 
estabilizada a constituição da turma. (Início do 2.º 
período do 1.º ano). 

 
AM2 – Desenvolvimento de projetos de inovação pedagógica em contexto de sala de aula 

 

 
AM 2 

Diversificação das estratégias de ensino em 
contexto de sala de aula recorrendo a 
atividades de gamificação e/ou de utilização 
das Novas Tecnologias ou no 
desenvolvimento de atividades de 
Articulação Curricular recorrendo a 
metodologias de PBL (Aprendizagem 
baseada em projetos). 

 
 

O7 

Garantir um grau de satisfação dos alunos superior 
a 85% ao nível da diversificação de estratégias e da 
qualidade do serviço educativo prestado. 
 

 

AM3 – Desenvolvimento de projetos e atividades de promoção de competências emocionais, sociais e de 
empreendedorismo. 
 

 
 
 

Otimizar a educação para os valores de 
cidadania, autonomia, solidariedade e para a 
promoção dos horizontes culturais. 

O8 
 

Participação em projetos / atividades de natureza 
cultural e cívica a desenvolver no âmbito da 
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
 



                                     

Relatório do Operador Versão Final (Dezembro de 2020) – Agrupamento de Escolas Sá de Miranda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM 3 
 

Desenvolver com cada turma 3 atividades anuais de 
Índole cultural (Visitas de estudo, participação em 
projetos de natureza diversa) 

Desenvolvimento de competências sociais e 
emocionais.  
Os resultados de estudos científicos sobre este domínio 
indicam uma correlação entre o desenvolvimento de 
competências sociais e emocionais e um conjunto de 
indicadores como resultados académicos, 
empregabilidade, etc… 

 
OE9 

Desenvolver, anualmente, uma atividade destinada 
aos alunos do 2.º e 3.º com o objetivo de promover 
este tipo de competências. 

Promover uma maior articulação entre a 
escola o mercado de trabalho através da 
visita a empresas, convite a antigos alunos 
dos cursos e a entidades empregadoras. 

 

 
OE10  

Realização, anualmente, de uma vista de estudo a 
uma empresa da Área de Formação do Curso, 
destinada a alunos do 3.º ano. 
Realização de uma sessão com antigos alunos do 
curso (Atividade; “Eu fui aluno do Sá). 

 Envolver os alunos em projetos  e ações de 
relacionadas com o empreendedorismo. 
 
(pode ser um fator potenciador da motivação dos 
alunos para as diferentes disciplinas, uma vez 
que, por exemplo, as aprendizagens de uma 
determinada disciplina podem ser muito 
relevantes para a realização de um determinado 
serviço). 

 
OE11 

Participação dos alunos em projetos e atividades  de 
empreendedorismo. 

 
(Ex. projetos VETOB em https://vet2b.eu/pt).  

 

AM 4 – Dinamização de atividade de envolvimento dos diferentes Stckholders em processo de melhoria da 
qualidade da formação. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM 4 
 

Promover um maior envolvimento dos 
Encarregados de Educação no 
acompanhamento dos seus educandos. 
 

 
 
OE12 

Aumentar a participação dos Pais e Encarregados de 
Educação nas reuniões a realizar com os DT 
procurando que 90% dos pais e EE tenham 
anualmente, pelo menos, dois contactos presenciais 
com o Diretor de Turma. 

Promover uma participação ativa dos 
representantes dos Encarregados de 
Educação na avaliação e na apresentação de 
propostos de melhoria do funcionamento 
dos cursos. 

 
OE13 

Garantir que, pelo menos, 90% dos representantes 
dos Pais e Encarregados de Educação participem nas 
reuniões dos Conselhos de Turmas e do Focus 
Group. 

Garantir um elevado nível de satisfação dos 
pais e Encarregados de Educação com a 
qualidade da formação prestada. 

 
OE14 

Garantir um nível de satisfação dos pais e 
encarregados de educação superior a 90% com a 
qualidade do serviço educativo prestado. 

Maior envolvimento das empresas na 
apresentação de propostas de melhoria ao 
nível do funcionamento do curso. 

 
OE15 

Realizar com regularidade as reuniões do Conselho 
Consultivo e recolher a opinião dos stacholders 
externos presentes com o objetivo de melhorar a 
qualidade da formação prestada. 

Maior envolvimento de Stackholders 
(entidades acolhedoras da FCT e entidades 
empregadoras. 

 
OE16 
 

Manter os níveis de satisfação das entidades de 
acolhimento da Formação em Contexto de 
Trabalho. 

Aumentar as taxas de participação nas 
respostas a questionários por parte dos 
stackholders externos. 

 
OE17 

Aumentar a “Taxa de participação dos 
empregadores na resposta ao questionário de 
satisfação” para 50% ou mais.  

 

AM 5 – Consolidação e reforço de dispositivos de monitorização e de autoavaliação como estratégias 
fundamentais a um processo de Melhoria Contínua. 
 

https://vet2b.eu/pt
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AM 5 

Reforço e consolidação dos mecanismos de 
monitorização do sucesso escolar, 
assiduidade e abando escolar. 

 
OE18 

Implementar um dispositivo de monitorização que 
permita analisar o percurso de cada aluno ao longo 
do seu processo educativo / formativo, com vista à 
identificação de medidas corretivas / adaptativas, 
no sentido de proporcionar o sucesso educativo 
(não apenas numa perspetiva académica, mas no 
sentido mais alargado), incluindo alguns indicadores 
do EQAVET, como, por exemplo, taxa de colocação, 
prosseguimento de estudos, satisfação dos 
empregadores, etc… 
 

 

AM 6 – Apoio aos alunos após a conclusão do curso 
 

 
AM 6 

Melhorar o apoio aos alunos ao nível da 
procura ativa de emprego. 

 
OE19 

Melhorar os níveis de empregabilidade dos alunos 
que desejam ingressar no mercado de trabalho após 
a conclusão do curso e os seus níveis de satisfação 
com o apoio prestado. 
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3. Identificação das ações a desenvolver e respetiva calendarização 
 

 

 Objetivo Estratégico Ação a desenvolver e calendarização Responsáveis 

 
OE1 

Aumentar em 3%, em relação ao ano 
letivo anterior, a percentagem de 
alunos que concluem todos os 
módulos previstos para o ano que 
frequentam. 

Implementar Planos de Recuperação Modular a 
desenvolver ao longo do ano letivo e sempre que 
se justifiquem. 
 
Monitorização trimestral, em Conselho de Turma, 
dos resultados obtidos com as medidas 
implementadas. 

 
Professores das disciplinas, 
alunos e Encarregados de 
Educação. 
Conselhos de Turma. 

 
OE2 

Aumentar, por comparação ao perído 
correspondete do ano letivo anterior, 
o número de alunos que obtêm o 
diploma 100% e 100% total. 

Monitorização trimestral (no final de cada 
período) do número de alunos com todos os 
módulos concluídos e introduzir mecanismos de 
correção e apoio necessários á correção desvios. 

Equipa Diretiva 
Diretores de Curso 
Diretores de Turma 
EPAM 

 
OE3 

 

Alcançar, no triénio 2020-2023 uma 
“Taxa de conclusão global média de 
conclusão dos cursos superior 80%.  

Desencadear mecanismos de apoio a todos os 
alunos com módulos por concluir 
disponibilizando recursos humanos que apoiem 
os alunos nesse processo. 
A definição dos professores ocorre no início do 
ano letivo com a distribuição de serviço. 

Equipa Diretiva 
Diretores de Curso 
Diretores de Turma 
EPAM 
Professores de apoio 

 
 
OE 5 

Manter as taxas reduzidas de 
indisciplina grave e diminuir as 
incidências comportamento 
inadequados na sala de aula. 

Monitorização de todas as situações de 
comportamentos inadequados considerando as 
participações dos professores que são enviadas 
para os Diretores de Turma. 

Equipa Diretiva 
Diretores de Curso 
Diretores de Turma 
 

 
OE6 

Diminuir para menos de 10% a 
percentagem de alunos que deixam 
de frequentar o curso depois de 
estabilizada a constituição da turma. 
(Início do 2.º período do 1.º ano). 

Realizar entrevistas a alunos que solicitaram 
transferência ou mudança de curso no sentido de 
perceber as razões que estão na base dessa 
opção. 
Esta atividade realizar-se-á sempre que um aluno 
solicite a transferência de escola. 

 
Equipa Eqavet 
EPAM 

 

 
OE7 

Atingir um grau de satisfação dos 
alunos superior a 85% relativamente 
aos itens relacionados com 
diversificação de estratégias e da 
qualidade do serviço educativo 
prestado. 

Solitar ao CF Professores: 
- Ações de formação, em articulação com Centro 
de Formação de Professores, sobre metodologias 
de ensino e sobre aprendizagem baseada em 
projetos; 
Promover: 
- Ações de partilha de experiências entre 
professores do agrupamento a realizar no início 
do ano letivo.  

 
Centro de Formação de 
Professores. 
Professores do 
Agrupamento. 

 
OE8 

Otimizar a educação para os valores 
de cidadania, autonomia, 
solidariedade e para a promoção dos 
horizontes culturais aumentando com 
os níveis de satisfação dos a 

Participação das turmas numa inciativa anual da 
escola orientada para a formação da cidadania e 
dos valores. 
Realização de uma saída anual dos alunos para 
conhecimento do património ou de outras 
realidades socio-culturais. 
Estas atividades realizar-serão ao longo do ano 
letivo e serão inscritas no Plano de Turma. 

 
Conselhos de Turma 
Diretores de Curso 
 

  
Melhorar os níveis de satisfação dos 
alunos e entidades empregadores 
com o desempenho dos alunos ao 
nível das competências emocionais e 
sociais. 

 
Dinamização anual de uma ação sobre a 
importância das competências emocionais e 
sociais e o seu impacto no sucesso académico e 
profissional. 
A avaliação dos resultados será elaborada em 
Conselho de Turma e registada na avaliação do 
Plano Anual de Atividades. 

 
Conselhos de Turma 
Diretores de Curso 
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OE10 Promover uma maior articulação entre 
a escola o mercado de trabalho através 
da visita a empresas, convite a antigos 
alunos dos cursos e a entidades 
empregadoras. 
 

Realização, anualmente, de uma vista de estudo 
a uma empresa da Área de Formação do Curso, 
destinada a alunos do 3.º ano. 
Realização de uma sessão com antigos alunos do 
curso (Atividade; “Eu fui aluno do Sá). 
Estas atividades realizar-serão ao longo do ano 
letivo e serão inscritas no Plano de Turma. 

 
Conselho de Turma 
Diretores de Curso 

 
OE11 

Envolver os alunos em projetos e 
ações de relacionadas com o 
empreendedorismo. 
(pode ser um fator potenciador da 
motivação dos alunos para as 
diferentes disciplinas, uma vez que, 
por exemplo, as aprendizagens de uma 
determinada disciplina podem ser 
muito relevantes para a realização de 
um determinado serviço). 

 
 
Participação das turmas do 1.º ano num projeto 
ou numa atividade promotora do 
empreendedorismo. 
 
Estas atividades realizar-seão ao longo do ano 
letivo e serão inscritas no Plano de Turma. 

 
 
Conselho de Turma 
Diretores de Curso 

 
 
OE12 

Aumentar a participação dos Pais e 
Encarregados de Educação nas 
reuniões a realizar com os DT 
procurando que 90% dos pais e EE 
tenham anualmente, pelo menos, dois 
contactos presenciais com o Diretor 
de Turma. 
 
(A monitorização é feita com base 

Reuniões com Pais e Encarregados de Educação 
(uma reunião no início de cada período e uma 
útlima no final do ano letivo) 
Reuniões com pais e EE para avaliar problemas 
de comportamento, assiduidade e 
aproveitamento dos alunos. 
Os Representantes dos Pais e EE participam 
ainda, nas reuniões dos Conselhos de Turma 
(exceto nos momentos destinados à avaliação) 

 
 
Diretor de Curso 
Diretor de Turma 
Conselho de Turma 
Representates dos Pais e 
EE. 
Pais e EE 
 

 
 
 
OE13 

Garantir que, pelo menos, 90% dos 
representantes dos Pais e 
Encarregados de Educação participem 
nas duas reuniões dos Conselhos de 
Turmas e do Focus Group. 

Promover uma participação ativa dos 
representantes dos alunos e dos Encarregados de 
Educação na identificação de problemas dos 
cursos e na avaliação pelo focus groupe bem 
como na apresentação de propostos de melhoria 
do funcionamento dos cursos. 

 
Diretor de Curso 
Diretores de Turma 
Representantes dos alunos 
Representantes dos Pais e 
EE. 

 
OE14 

Garantir um elevado nível de 
satisfação dos pais e Encarregados de 
Educação com a qualidade da 
formação prestada. 

 
Aplicaçaõ de questionários: 
- início do curso; 
- final do ano letivo 
 
Conhecer as expectativas dos EE, o seu grau de 
satisfação com o serviço educativo prestado e 
para identificar sugestões de melhoria. 

 
 
Equipa EQAVET 
 

 
 
OE15 

Maior envolvimento das empresas e 
de outras entidades externas na 
identificação de problemas e e na 
apresentação de propostas de 
melhoria ao nível do funcionamento 
do curso. 

Participação das entidades parceiras nos 
processos de avaliação dos cursos: 
- Participação no Conselho Consultivo com o 
objetivo de colaborar na identificação de 
constrangimentos e apresentar sugestões / 
propostas de melhoria; 
- Questionário sobre a FCT; 
- Questionário sobre desempenho profissional de 
antigios alunos. 

 
Diretor de Curso 
Professores da Componente 
tecnológica 
Empresas e outras 
instituições 
Equipa EQAVET 
 

 
OE16 

Manter os níveis de satisfação das 
entidades de acolhimento da 
Formação em Contexto de 
Trabalho. 

Aplicação de questionários no final da FCT para 
avaliar o nível de satisfação e identificar 
constrangimentos. 
Analisar a evolução qualidade do sucesso 
educativo dos alunos atrav~es das classificações 
obtidas na FCT. 

 
Diretor de Curso 
Professores da Componente 
tecnológica 
Empresas e outras 
instituições 
Equipa EQAVET 
 

 
OE17 

Aumentar a “Taxa de participação 
dos empregadores na resposta ao 
questionário de satisfação” para 
50% ou mais. 

 
Aplicação, durante o 1.º período, de 
questionários às entidades empregadoras dos 
alunos que concluíram o respetivo curso no ano 
civil anterior. 

 
 
Equipa EQAVET 
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OE 18 

Reforço e consolidação dos 
mecanismos de monitorização do 
sucesso escolar, assiduidade e 
abando escolar. 

Implementar um dispositivo de 
monitorização que permita uma melhor 
compreensão da interação das diferentes 
variáveis explicativas do sucesso / insucesso, 
da assiduidade e da inserção profissional dos 
alunos.  
- Questionários sobre expectativas à entrada 
do curso (Alunos e EE); (início ano letivo) 
- Questionário anual de avaliação do curso 
(alunos e EE); (maio) 
- Questionário de Apreciação da Qualidade 
Pedagógica da Formação; (junho) 
- Questionário de avaliação da FCT (aluno e 
entidades empregadoras); (fim FCT) 
- Questionário de avaliação da formação 
realizado pelos antigos alunos. (12 a 16 
meses após conclusão do curso). 
- Questionário a entidades empregadoras 
sobre o grau de satisfação com desempenho 
de competências; (12 a 16 meses após 
conclusão do curso) 
- Entrevistas a alunos, professores e pais; 
(sempre que se justificar) 
- - Memorandos e atas de reuniões do 
conselho de turma, conselho consultivo e . 
 

 
 
Equipa EQAVET 

 
 
OE 

Melhorar os níveis de 
empregabilidade dos alunos que 
desejam ingressar no mercado de 
trabalho após a conclusão do 
curso e os respetivos níveis de 
satisfação com o apoio prestado. 

 
Desenvolver um conjunto de ações que 
ajudem os alunos na implementação de 
estratégias ativas de procura de emprego. 

 
Equipa EQAVET 
SPO 
IEFP 
GIP 
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ANEXO 2 – FONTES DE EVIDÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE EQAVET 
Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 

Fase 1 – Planeamento 
Critério de Qualidade 
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados. 

Descritores Indicativos 

- As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP 

- São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos 

- É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas 

- As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas 

- O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade 

- Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP 

- As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais 

- Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade 

EQAVET 
(Cf. Anexo C) 

 
 

 
Visão estratégica e 
visibilidade dos processos e 
resultados na gestão da EFP 

P1 As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias, nacionais e regionais.  
C1. Planeamento 

 

C5. Diálogo 
institucional para a 
melhoria contínua 
da oferta de EFP 

 
C6. Aplicação do 
ciclo de garantia e 
melhoria da 

P2 As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e externos. 

P3 A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores é explícita. 

P4 A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita. 

P5 Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas. 

P6 O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos e externos. 

 
Envolvimento dos 
stakeholders 
internos e externos 

 
P7 

Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta formativa, incluindo o processo de garantia da 
qualidade. 

P8 Os stakeholders internos e externos são consultados na identificação e análise de necessidades 
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  locais (alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em conta na definição da oferta formativa. qualidade da oferta de 
EFP Melhoria contínua da EFP 

utilizando os indicadores 
selecionados 

P9 Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida 

pelos indicadores selecionados. 

P10 O processo de autoavaliação, consensualizado com os stakeholders internos e externos, é 

organizado com base na informação produzida pelos indicadores selecionados. 

 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 

Fase 2 – Implementação 
Critério de Qualidade 
Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por parcerias diversas. 
Descritores Indicativos 

- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de aplicação 

- São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas 

- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para professores e formadores 

- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o desenvolvimento de 
capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo C) 
 

Visão estratégica e visibilidade 
dos processos e resultados na 
gestão da EFP 

 
I1 

Os recursos humanos e materiais/financeiros são dimensionados e afetados de forma a alcançar os objetivos traçados nos planos de 
ação. 

 

 
C2. Implementação 

 
 
 

C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 

 
I2 

Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em necessidades de desenvolvimento de competências dos profissionais. 

Envolvimento dos stakeholders 

internos e externos 

 
I3 

Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e colaboram com os stakeholders externos para 
melhorar o seu desempenho. 

I4 As parcerias estabelecidas são utilizadas como suporte da implementação dos planos de ação. 

Melhoria contínua da EFP 

utilizando 
I5 As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos. 

 

os indicadores 
selecionados 

I
6 

Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders 

internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido. 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 



42/ 

7 

 

 

 

 
 
 
 
 

Princípios EQAVET 

Fase 3 – Avaliação 
 

Critério de Qualidade 
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias. 

 
Descritores Indicativos 
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa dos 
prestadores de EFP 
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim como o 
desempenho e satisfação do pessoal 
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo 
- São implementados sistemas de alerta rápido 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo C) 

Visão estratégica e 
visibilidade dos 
processos e resultados na 
gestão da EFP 

A1 Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos.  
C3. Avaliação 

 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 

 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

Envolvimento dos 
stakeholders 
internos e externos 

A2 Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação estão instituídos. 

A3 Os resultados da avaliação são discutidos com os stakeholders internos e externos. 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 
selecionados 

 
A4 

A autoavaliação periódica utiliza um referencial consensualizado com os stakeholders internos e externos e identifica as melhorias 
a introduzir, em função da análise da informação 

produzida. 

 

A5 
As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos 

stakeholders internos e externos. 
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Princípios EQAVET 

Fase 4 – Revisão 
 

Critério de Qualidade 
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes. 

 
Descritores Indicativos 
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem 
e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações 
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão 
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização 
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo C) 

Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 

 

R1 
Os resultados da avaliação, e os procedimentos necessários à revisão das práticas existentes 
consensualizados com os stakeholders, são tornados públicos. 

 
C4. Revisão 

 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 

 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

 

R2 
O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das 
práticas existentes. 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

 

R3 
Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de 
ação adequados. 

 

R4 

 

Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas. 



44/ 

7 

 

 

 

 

 

 
Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET 

 

 
Documento 

 
Código dos focos de observação 

evidenciados 
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a 

C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 
a C6T3. 

N.º Designação Autoria Divulgação 
 

 
1 

 
Projeto Educativo 

 
AESM 

 
Disponível na página do Agrupamento 

 
C1P1, C1P2, C6T1, C6T2, C6T3  

 
2 

 
Regulamento Interno 

 
AESM 

 
Disponível na página do Agrupamento 

 
C1P1, C1P2, C3A3 

 
3 

Plano de Promoção da Qualidade das 
Aprendizagens 

 
AESM – Equipa do PPQA 

 
Disponível na página do Agrupamento 

 
C4R1, C4R2 

 
4 

Estratégia Local de Educação para a Cidadania.  
AESM – Equipa Educação Cidadania 

 
Disponível na página do Agrupamento 

 
C1P4, C1I2, C2I1, C6T3 

 
5 

Plano Europeu de Desenvolvimento Estratégico  
AESM 

 
Disponível na página do Agrupamento 

 
C1P2, C1P4, C2I1, 

 
6 

Manual de procedimentos. 
Guia do docente 
Regulamento dos Cursos Profissionais 

 
Direção e estruturas intermédias 

Distribuição a todos os docentes no início 
do ano letivo. 

 
C1P4, C2I2,  

 
7 

 
Plano Anual de Atividades e respetiva avaliação. 

Departamento, Áreas Disciplinares, 
Conselhos de Turma, Delegados, Pais e EE e 
parceiros externos. 

 
Plano anual de atividades. 

 
E1P3, C3A3 

 
8 

Plano de Atividades dos Serviços de Psicologia e 
Orientação. 

 
SPO 

Plano Anual de Atividades  

10 Relatórios de autoavaliação Equipa de autoavaliação Disponível na página do Agrupamento C6T1 

 
11 

Relatórios trimestrais sobre resultados escolares. Direção, C. Pedagógico, Departamentos e 
Conselhos de Turma  

Disponibilizados nas reuniões do Cp e 
discutidos em AD. 

 
C1P4, C3A1, C3A2, C3A3, C6T2, C6T1, C6T2 

 
12 

Relatórios do projeto de promoção da qualidade 
das aprendizagens. 

 
Equipa de Acompanhamento 

 
Direção 

 
C1P4, C3A1, C3A2, C3A3, C6T2, C6T1 

 
 
13 

Relatório de monitorização de comportamentos e 
de situações de indisciplina. 

 
Equipa de Acompanhamento 
 

 
Direção 

 
C3A2, C6T1 
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 Reunião Geral de Professores (partilha de 
informações e divulgação de aspetos relacionados 
com o Plano Estratégico do Agrupamento)  

 
Direção e Estruturas Intermédias 

 
Convocatória e cronograma de arranque 
do não letivo 
 

 
C1P3, C1P4 

 
14 

Reunião Geral com Pais e EE e alunos de 
preparação do ano letivo e a realizar no início do 
ano letivo. 

 
Direção e Diretores de Turma 
 

 
Convocatória e cronograma de arranque 
do não letivo 
 

 
C1P2, C1P3, C1P4 

 
15 

Cronograma de reuniões planeamento e 
organização do ano letivo. 

 
Direção e Conselho Pedagógico 
 

Convocatória e cronograma de arranque 
do não letivo 
 

 
C1P2, C1P3, C1P4 
 

 
16 

Plano de Formação do Centro de Formação de 
Professores. 

Departamentos, Áreas Disciplinas, 
Assistentes Operacionais. 
 

Página do Centro de Formação de 
Professores 
Atas do CP e Área Disciplinar 

 
C2I1, C2I3, C6T1 

 
17 

Projeto Erasmus  
“Formação de Staff” 

 
Equipa Responsável 

 
Através de mail institucional 

 
C2I1, C2I3, C6T1 
 

 
18 
 

Projeto Erasmus KA1 de mobilidade de estágio para 
alunos e colaboradores. 

 
Equipa Responsável  

Página do Agrupamento 
Página do Facebook 
 

 
C2I1, CI3, C6T1 

 
19 

Projeto Erasmus KA2 
“Effective elearning …” 

Equipa Responsável sob coordenação de 
Alexandra Guia 

Dossier projetos Erasmus +  
C2I2, CI3, C6T1 

 
20 

 
Atas de Departamento 

 
Departamentos 
 

 
Gabinete da Direção 

 
C1P3, C1P4, C2I3, C3A1, C3A2, C3A3, C3A4, 
C6T1 

 
21 

 
Atas de Área Disciplinar 

 
Áreas Disciplinares 

 
Gabinete da Direção 

 
C1P3, C1P4, C2I3, C3A1, C3A2, C3A3, C3A4, 
C6T1 

 
22 

 
Atas do Conselho Pedagógico 

 
Conselho Pedagógico 

 
Gabinete da Direção 

 
C1P3, C1P4, C2I3, C3A1, C3A2, C3A3, C3A4, 
C4R1, C4R2, C6T1 

 
23 

Convites de reuniões de concertação de oferta 
formativa promovidas pela CIM Cávado e Câmara 
Municipal de Braga 

 
Câmara Municipal de Braga e CIM Cávado 

 
Mail  

 
C1P3 

 
24 

Ações de Divulgação de Oferta Formativa (Feiras e 
mostras) 

SPO e professores dos diferentes cursos  
SPO 

C1P3, C1P4 

 
25 

Dia do Agrupamento Toda a comunidade escolar. Folhetos de divulgação C1P4 

 
26 

 
Protocolos de Cooperação e de FCT 

 
Direção e Diretores de Curso 
 

 
Sala dos Cursos Profissionais 

 
C2I1 
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27 

Parcerias para o desenvolvimento de projetos. (Eco 
escolas, PES,) 

Professores responsáveis pela sua 
dinamização. 
 

 
Dossier dos projetos 

 
C2I1 

28 
 

Plano de Recuperação Modular. 
Contrato Tripartido (Escola, Pais e EE e alunos) para 
recuperação modular. 

Professores e alunos Dossier de curso C3A3, C3A4, C6T1  

 
29 

MRI (Plano de recuperação destinados a alunos que 
ultrapassam o limite de faltas). 
Propostas de recuperação de Faltas 

 
Diretor de Turma, Pais e EE e alunos. 
 

 
Documentos do Diretor de Turma 
Dossier de Curso 

 
C3A3, C3A4, C6T1 
 

 
30 

Propostas de Encaminhamento para SPO para 
alunos com problemas comportamentais ou 
reavaliação vocacional. 

Diretor de Turma, Conselho de Turma, Pais e 
EE e outros elementos da comunidade 
educativa. 

 
 
Dossier de D. Turma 

 
C3A3, C3A4 

 
31 

Cronogramas e plano de desenvolvimento do curso. Diretor de Curso 
 

Documentos de Direção de Curso.  
C1P3 

 
32 

 
Plano da FCT 

Diretor de Curso e professores responsáveis 
pelo acompanhamento da FCT. 

 
Documento de Direção de Curso 
Dossier de curso 

 
C3A4 

 
33 

Cadernos da FCT 
Formando 
Monitor da Empresa 
Professor acompanhante da FCT 

 
Professor responsáveis pelo 
acompanhamento da FCT, alunos e 
monitores da empresa 

 
Documento de Direção de Curso 

 
C3A1, C3A3, C5T1, C6T2 

 
34 

 
Atas das PAP 

Diretores de Curso, professores da 
componente técnica, associações 
empresarias, sindicatos, entidades 
empregadoras e personalidades de 
reconhecido mérito. 

 
Dossier de Curso 

 
C3A4, C6T1, C6T2 

35 
 

Atas de reuniões dos Conselhos de Turma Conselho de Turma Gabinete da Direção  
C1P4, C3A1, C3A2, C3A3, C3A4, C5T1  

 
35 

Atas de reuniões com Encarregados de Educação.  
Diretor de Turma e Encarregados de 
Educação. 

 
Dossier de D. turma 

 
C3A3, C3A4 e C4R1, C5T1 

 
36 

 
Memorandos de reuniões do Focus Group 

 
Diretores de Curso, Diretores de Turma, 
Representantes dos EE e dos Alunos. 

 
Dossier de Curso 

 
C1P4, C3A1, C3A2, C3A3, C3A4, C5T1 

37 Memorandos de reuniões da EPAM EPAM Dossier de Curso C3A1, C3A2, C3A3, C3A4 

 
38 

Documentos de monitorização extraídos do 
programa INOVAR 

Todos os professores responsáveis pela 
introdução de informação. 

 
Programa Inovar 

 
C3A1, C3A2, C3A3 

 
39 

Relatórios de Visitas de Estudo. Professores responsáveis pela realização das 
visitas de estudo. 

 
Dossier de Curso 

 
C2I2 

 
40 

Autorização de realização de aula deslocada Professores responsáveis pela realização das 
atividades. 
 

 
Mail  

 
C2I2 
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41 

 
Avaliações das atividades realizadas. 

Professores e alunos envolvidos na 
realização da atividade. 
Atas dos Conselhos de Turma e Plano de 
Turma. 

 
Programa Inovar 
Dossier de Curso 

 
C1P4, C3A2, C3A3, C6T1 

 
42 

Avaliação do Plano Anual de Atividades Equipa responsável pela monitorização do 
PAA 

Relatório de avaliação do PAA  
C3A1, C3A2, C3A3, C6T1 

 
 
43 

Projetos em desenvolvimento: 
 
Eco escolas 
Desporto Escolar 
Projeto PES 
Erasmus 
Projeto escola Cultural 
Etwinning 
Sá Voluntário 

 
 
Professores responsáveis pelas atividades. 

 
 
Plano Anual de Atividades 

 
C2I2 

 
44 

Ação para divulgação do projeto EQAVET: 
DT, Dir. Curso e Prof. Com. Técnica 
Alunos 

 
Equipa EQAVET, professores, alunos. 

 
Apresentação  

 
C1P4, C3A4, C6T1, C6T2 

 
45 

Horários dos professores com alocação de horas de 
apoio 

Direção Horários dos docentes  
C1P4, C4R1, C4R2, C6T1, C6T3 

 
46 

Horário da Sala de Estudo Direção Horário da sala de estudo  
C1P4, C4R1, C4R2, C6T1, C6T3 

47 
 

Forum emprego e formação. SPO, Diretores de Turma, Diretores de Curso.  
SPO 

 
C1P4, C2I1, C5T1 

 
48 

Ações de formação sobre estratégias ativas de 
procura de emprego. 

 
Professores e outros elementos responsáveis 
pela sua dinamização 

 
SPO 

 
C2I2, C5T1 

 
49 

 
Atividades com antigos alunos. 
 

 
“Eu Fui aluno do Sá” 

  
C1P4, C5T1 

 
50 

 
Ações de formação  

 
Professores responsáveis pela sua 
dinamização. 

 
Divulgação institucional 
Página do Centro de Formação de 
Professores 

 
C2I1, C3A4 

 
 
51 

Questionários: 
Expetativas de frequência do curso. (Alunos e Pais e 
EE). 
Satisfação com a FCT (Alunos e entidades de 
acolhimento) 
Satisfação com a formação e o curso (alunos e Pais 
e EE) 

 
 
 
Equipa de monitorização do projeto EQAVET. 

 
Drive do mail Eqavet 
 
eqavet.esm@sa-miranda.net 

 
 
C3A2, C5T1, C6T1, C6T2 
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Satisfação dos empregadores com desempenho 
profissional de alunos diplomados. (Indicador 6b3) 
Satisfação do Pessoal Docente. 
Satisfação (Antigo alunos) 

 
52 

 
Sítio institucional 

  

https://www.aesamiranda.pt 
 

C5T2 

 

 

Os Relatores 

 

Diretor 

______________________________ 

Margarida Antonieta da Rocha e Silva 

 

 

O Responsável pela implementação do Projeto 

______________________________________ 

Mário Coelho de Moura 

 

 

Braga, 28 de dezembro de 2020 

 

 

https://www.aesamiranda.pt/

