
 ., -QEP 
IAAAA. 1-r ro 
CHSIHO tflOJtSStONAL. 1" 

Cofinanciado por: 

l 9  REPÚBLICA 
l f "  PORTUGUESA 

• GARANTIA DA QUALIDADE
� � NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

EQAVET 

Documento Base 

o 

 :J  ' . ' i õ 2 0  -:::::. Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras 1 



9 

 cryg EP p REPÚBUCA 
tAAAAQUA1:r.c,..ç>o l o  PORnJGUESA 
t:N HO •fl.Of \10MA.LIP' 

ÍNDICE 

• GARANTIA DA QUALIDADE
� � NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

1. APRESENTAÇÃO DA ESCOLA ................................................................................................. 3 

1.1. Contextualização geográfica e económica ....................................................................... 3 

1.2. Organograma .................................................................................................................. 17 

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES ................................................................................................ 18 

3. OFERTA FORMATIVA ........................................................................................................... 20 

4. A ESCOLA E A QUALIDADE .................................................................................................. 22 

4.1 Caracterização do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado ao Quadro EQAVET .. 22 

4.2. Situação da Escola face à garantia da qualidade e opções tomadas no âmbito do 
quadro EQAVET ........................................................................................................................... 23 

4.2.1 O Modelo CAF ............................................................................................................. 23 

4.2.2 Implementação dos indicadores de acordo com o Quadro EQAVET ........................ 29 

4.3. Identificação dos stakeholders internos e externos ...................................................... 39 

5. MONITORIZAÇÃO ................................................................................................................ 40 

5.1. Identificação dos responsáveis e do seu papel no âmbito da garantia da qualidade . .40 

5.2. Cronograma ......................................................................... Erro! Marcador não definido. 

6. PUBLICITAÇÃO ..................................................................................................................... 44 

7. ANEXOS ............................................................................................................................... 45 

Anexo 1- Regulamento Interno do Ensino Profissional ............................................................. 45 

Anexo 2- Projecto Educativo ...................................................................................................... 45 

Anexo 3- Projecto CAF ................................................................................................................ 45 

Cofinanciado por: 
.<!!lll- -• 2 0 2 0  = Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras 2 



ANQEP REPúaucA 
� GARANTIA DA Q u A L I D A D E

 •f O l O li PORTUGUESA I NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
ENSINO P"-OflUIONAL.IP • 

1. APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

1.1. Contextualização geográfica e económica 

Partimos, aqui, para um "olhar à volta" do que circunda as nossas escolas, isto é, o 

Agrupamento de Escolas de Felgueiras. 

A Escola não existe em si só, antes interage permanentemente com o que a rodeia. 

Acreditando numa escola "que se constrói na comunidade e com a comunidade" e que permite 

o "estabelecimento de relações com o exterior e uma rede de comunicações no seu interior" (P.

Fernandes - 2001), apresentamos a seguir uma "fotografia" do que, no dia-a-dia, se cruza no

nosso caminho de agentes educativos.

CARATERIZAÇÃO FÍSICA 

A Sede do Agrupamento, Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, situa-se na 

Rua de Pombeiro de Ribavizela, 600 (Lugar da Trofa), na freguesia de Pombeiro de Ribavizela, 

Concelho de Felgueiras, localizando-se aquela freguesia a Noroeste da Sede do Município e 

desta dista cerca de 2 quilómetros. 

As Escolas que constituem o nosso Agrupamento - o maior do Concelho de Felgueiras, 

em termos territoriais - pertencem às seguintes freguesias: Friande, Jugueiros, Lagares, 

Penacova, Pombeiro de Ribavizela, Regilde, Sendim, Torrados e Vizela (São Jorge). Refira-se que, 

a partir do início do ano letivo de 2010/2011, a freguesia de Vila Fria, também pertencente à 
9 9 

área de influência deste Agrupamento deixou de contar com qualquer estabelecimento de 

ensino. Os seus alunos ficaram integrados - numa primeira fase, a partir do início do referido 

ano letivo - na Escola Básica do Monte, Pombeiro de Ribavizela e, mais tarde, a 18 de outubro 

de 2010, no Centro Escolar de Pombeiro de Ribavizela, Felgueiras. 

Também significativa foi a alteração verificada a 29 de setembro de 2011, com a entrada 

em funcionamento da nova escola sede e a cuja área de influência e, por consequência, do 
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Agrupamento, passaram a pertencer as freguesias de Friande e Sendim, ao nível dos Segundo e 

Terceiro Ciclos e do Ensino Secundário. Antes, estas freguesias estavam integradas no 

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa. Posteriormente, integramos, também, os 

níveis da Educação Pré-escolar e do Primeiro Ciclo das referidas freguesias de Friande e Sendim. 

O Concelho de Felgueiras pertence ao Distrito do Porto e localiza-se a Nordeste desta 

metrópole, a cerca de 60 quilómetros de distância. Em termos orográficos Felgueiras distribui-

se pelos vales dos Rios Sousa e Vizela. E é ao longo do vale deste rio que se situa a esmagadora 

maioria das freguesias de onde são oriundas as Escolas que constituem o nosso Agrupamento. 

Em termos de acessibilidades, o Concelho de Felgueiras é servido - internamente - por 

uma das maiores e melhores redes viárias de todo o Distrito do Porto. Em termos de ligações ao 

exterior, para além de razoáveis estradas nacionais a ligar aos concelhos limítrofes, também 

recentemente o concelho ficou servido de autoestradas. As Estradas Nacionais, há pouco tempo 

beneficiadas, encontram-se em bom estado de conservação: são elas a E.N. 101, de ligação a 

Guimarães e a Amarante, a E.N. 101-3, que liga ao Concelho de Vizela e a E.N. 207, de ligação a 

Fafe e a Lousada. 

• FREGUESIA DE FRIANDE 

A freguesia de Friande é uma das que confina com a sede do Concelho, tendo hoje uma 

parte do seu território integrado na área urbana da Cidade de Felgueiras. Situa-se a nascente de 

Margaride e confina ainda com Moure, Pinheiro e Sendim, sendo atravessada pela estrada 

municipal que liga do lugar das Tomadas à freguesia de Pinheiro, havendo uma ligação do centro 

da freguesia à E.N. 207 que vai de Felgueiras para Fafe. 
9 9 

É em território desta freguesia que nasce o ribeiro que depois adquire o nome de Rio Sousa 

e que dá nome ao Vale do Sousa em que o concelho de Felgueiras está integrado. 
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• FREGUESIA DE JUGUEIROS

A freguesia de Jugueiros situa-se no limite (norte) do Concelho de Felgueiras, confrontando 

com as freguesias de Sendim (Concelho de Felgueiras), Serzedo (Concelho de Guimarães) e Armil 

{Concelho de Fafe). Dista da sede do concelho cerca de 7 quilómetros. 

Possui água em abundância, proveniente dos rios Bugio, São João e Ferro, o que faz com 

que esta freguesia seja uma das mais produtivas, em termos agrícolas. A freguesia de Jugueiros 

é uma das maiores do concelho em dimensão territorial. 

• FREGUESIA DE LAGARES

Lagares foi a primeira freguesia sede do Agrupamento. Fica situada na margem esquerda do 

rio Vizela, afluente do rio Ave. Encontra-se bem conectada ao exterior por uma boa rede viária. 

É uma freguesia constituída por um povoamento disperso e por pequenos blocos habitacionais. 

A habitação, na sua maioria, apresenta condições de salubridade, existindo ainda uma 

percentagem significativa de habitações sem água canalizada e sem saneamento. 

• FREGUESIA DE PENACOVA

Penacova é uma das trinta e duas freguesias que compõem o Concelho de Felgueiras. Fica 

situada a oeste da sede do concelho e a sudeste da margem esquerda do rio Vizela, afluente do 

rio Ave. 

Pertencente ao Distrito do Porto, à regJão do Vale do Sousa e, a nível religioso, faz parte da 

Diocese do Porto. 

Abrange uma área de 11,3 Km2, confinando a norte com a freguesia de Vila Fria e parte da 

de Vizela (São Jorge); a poente com as freguesias de Regilde e Vizela (São Jorge); a sul com as 

freguesias de Regilde e Torrados e a Este com as freguesias de Lagares e Pombeiro de Ribavizela. 

Penacova dista da sede do concelho 8 Km e de Vizela 6 Km. 
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A freguesia é servida por estradas municipais e caminhos públicos e tem ligação à estrada 

nacional (EN 101-3) que liga Felgueiras a Vizela. A população da freguesia distribui-se por 65 

lugares: Aldeia, Além, Almafala, Assento, Boavista, Botas, Belos Ares, Bouça, Bouça Nova, 

Cancela, Cartas de Baixo, Cartas de Cima, Carvalheira, Casal da Loba, Casas Novas, Celeiro, Cimo 

de Vila, Choco, Chavelhas, Devesa, Devesas, Esmoutada, Fojo, Fontelas, Friães, Fróia, Ladrido, 

Laje, Laje de Além, Mancelos, Melo, Monte, Oliveiras, Outeiro Novo, Paço, Passos, Pedral, 

Pelourinho, Peixotas, Pena, Penacova de Baixo, Penacova de Cima, Pilro, Presa, Presinhas, 

Quebrada, Reguengo, Residência, Ribas, Ribeirinha, Ribeirinho, Ribeiro Novo, Ribeiro Velho, São 

Mamede, Seixo, Senhor dos Perdidos, Sequeiros de Baixo, Sequeiros de Cima, Sobreiro, 

Soutinho, Tapada, Trás-as-Bouças, Vessadinha de Baixo, Vessadinha de Cima, Vilarinho e Vinha. 

A população tem sofrido um aumento considerável ao longo dos últimos anos. Nesta 

freguesia encontram-se algumas quintas de nome, tais como a Quinta de Botas, a Quinta de 

Passos, a Quinta de Penacova de Baixo, a Quinta da Aldeia, a Quinta de Friães e a Quinta de 

Mancelos. 

• FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA

A freguesia de Pombeiro de Ribavizela é a freguesia sede do Agrupamento. Fica situada a 

NNW do Concelho de Felgueiras. 

Com a configuração geográfica de um vasto circo romano, cavado entre o Monte Columbino 

(Santa Quitéria) e a Citânia de Penacova, uma das freguesias com a qual confina, além das de 

Jugueiros, Lagares, Margaride, Sendim e Vila Fria. É contornada, a Sul, pelas Estrada Nacional 

(EN) 101-3 que liga a Vizela e, a Norte, pela EN 101, que liga Felgueiras a Guimarães. A sua 

paisag�m é essencialmente rural. 
9 
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• FREGUESIA DE REGILDE

A freguesia de Regilde localiza-se no limite ocidental do Concelho de Felgueiras. 

Esta freguesia é atravessada pelo rio Vizela e localiza-se nos limites do Concelho de 

Felgueiras e do Distrito do Porto, distando cerca de 5 Km do Concelho de Vizela, Distrito de 

Braga. O tipo de habitação é o aglomerado que é servido por suficientes vias de comunicação. 

A espelhar-se no rio Vizela, Regilde estira-se no flanco sudoeste do planalto de Barrosas, 

entre as freguesias de Vizela (São Jorge) e de Vizela (Santo Adrião) e apresenta-se como 

sucedâneo de um povoado castrejo da região, satélite de uma cidadela vizinha, ao qual 

chamaram inicialmente Cristelo de Miro, depois simplesmente Miras e Santa Comba e, por fim, 

Santa Comba de Regilde. 

• FREGUESIA DE SENDIM

A freguesia de Sendim localiza-se a norte do Concelho de Felgueiras, confrontando com o 

vizinho Concelho de Fafe. Situada num extenso vale, fica a caminho para quem segue o percurso 

da bonita Marga ride a Fafe. A sua idade ... é difícil de prever e muito mais de comprovar. Certo 

é que o seu povoamento é deveras remoto, e disso temos alguns indícios. 

A freguesia tem uma área de 6,48 Km2, sendo - em termos territoriais - uma das maiores 

do concelho de Felgueiras. Tem cerca de 1.800 habitantes, com uma densidade populacional de 

273,9 habitantes/Km2. 

9 • 

• FREGUESIA DE TORRADOS 

A freguesia de Torrados, com cerca de 3200 habitantes, localiza-se a 5 Km da sede do 

concelho e está situada no extremo do Monte do Senhor dos Perdidos, na margem de um 

ribeiro, afluente do Rio Sousa. 
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A rede pública de distribuição domiciliária de água atinge já 70% da população e, em breve, 

abrangerá a totalidade da freguesia. A água de nascente serve a população local em quantidade 

suficiente, ao longo de todo o ano. A rede de saneamento básico, por seu lado, está a ser 

concluída e abrangerá toda a freguesia, tal como o serviço de recolha de lixo, que já chega a 

todos os lugares, sendo feito quase todos os dias. 

Em termos de transportes, a freguesia de Torrados é servida por carreiras diárias de 

transportes públicos, que fazem a ligação a Felgueiras, sendo complementadas por praça de 

táxis. 

• FREGUESIA DE VILA FRIA 

A freguesia de Vila Fria fica situada no vale do rio Vizela, a cerca de 2 Km da EN 101-3, que 

liga Felgueiras a Vizela. 

Esta freguesia tem uma área de 1,9 Km2 e cerca de 670 habitantes, sendo o seu povoamento 

constituído por pequenos aglomerados populacionais e algumas casas isoladas. As habitações, 

de um modo geral, já têm água canalizada e eletricidade, havendo, no entanto, algumas que 

ainda apresentam bastantes carências. 

• FREGUESIA DE VIZELA (SÃO JORGE)

A freguesia de Vizela (São Jorge) situa-se a 6 Km a noroeste da sede do concelho, na margem 

esquerda do rio Vizela. É servida pela EN 101-3, que liga Felgueiras a Vizela. Vizela (São Jorge) 

ainda não  ispõe de água canalizada nem rede de esgotos. t

As ruas que fazem a ligação entre os vários lugares da freguesia são muito estreitas e com 

pisos irregulares. Esta freguesia ocupa terras férteis e baixas, abundantes em cereais. Em termos 

de vegetação predominam os eucaliptos e os carvalhos. 
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CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA E CULTURAL 

• FREGUESIA DE FRIANDE

A população de Friande ainda se ocupa em boa parte da agricultura, sendo uma grande 

percentagem dos terrenos de boas aptidões para esta atividade, que se desenvolve na sua 

maioria em moldes tradicionais, mas registando-se a existência de pelo menos duas explorações 

agrícolas em moldes mais modernos. Nestas, já os trabalhos são realizados com a maquinaria 

necessária e dispõem de dezenas de cabeças de gado para produção de leite e carne. 

Entretanto, a indústria, sobretudo de calçado, instalou-se também em Friande, ocupando 

uma grande parte de mão-de-obra local e fazendo deslocar para aqui gente de outras freguesias. 

Para além destas, regista-se a existência de uma ou outras pequenas indústrias de outro ramo, 

como é o caso da de confeção de têxteis-lar. Ao associativismo local, se dedicam o grupo 

desportivo e recreativo de São Tomé e o Rancho Folclórico de Santo André. 

• FREGUESIA DE JUGUEIROS

Como já foi referido, a freguesia de Jugueiros fica situada no extremo norte do Concelho de 

Felgueiras, confrontando com freguesias dos Concelhos de Fafe e Guimarães. 

Salvo raras exceções, o quadro socioeconómico da população é razoável. O meio é rural, 

embora já de características suburbanas e fabris. Na sua maioria, a população trabalha nas 

indústrias de calçado (maioritariamente) e têxtil, na própria freguesia (em pequenas indústrias 

familiares), no concelho ou, então, nas freguesias limítrofes dos Concelhos de Fafe e Guimarães. 

De uma maneira geral, a formação literária e à qualificação profissional da população são 

mínimas. Os encarregados de educação são maioritariamente operários fabris. Por este facto, 

muitos dos alunos, depois das aulas, ficam entregues aos cuidados de familiares (avós, tios, 

irmãos mais velhos) ou amas. O associativismo local está representado pelas seguintes 

entidades: Grupo Cultural e Recreativo de Jugueiros, Associação da Casa do Povo de Jugueiros, 

Associação Recreativa Ecológica e Cultural de Jugueiros (ARES) e o Rancho Folclórico Infantil da 

Casa do Povo de Jugueiros. 
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A maior e mais importante festa da freguesia realiza-se, como já se referiu, em honra de 

Santa Águeda, no último domingo de agosto. Tais festividades religiosas têm lugar na Capela do 

Assento, monumento do Século XII recentemente restaurado. 

No âmbito do património arquitetónico e arqueológico merecem destaque, para além da 

Capela do Assento e das Pontes Medievais de São João e de Travassós, as belas casas rurais dos 

lugares da Cruz, Picoto e Vila Cova. 

• FREGUESIA DE LAGARES 

Lagares é uma freguesia, a par da de Torrados, onde a indústria mais se desenvolveu nos 

últimos anos e nas últimas décadas. Apesar disso, o nível de qualidade de vida não acompanhou 

o desenvolvimento económico, havendo casos que revelam este problema na própria 

alimentação.

Apesar de ainda se encontrar uma parte do seu território voltado para a agricultura e, de 

certo modo, em moldes tradicionais, o certo é que a população se ocupa, numa percentagem 

muito grande, na indústria de calçado. 

Em termos populacionais a freguesia tem cerca de 2.500 habitantes, sendo uma população 

muito heterogénea. Como acima se refere, a principal atividade económica é a indústria de 

calçado. 

A nível desportivo, o Futebol Clube de Lagares é a única coletividade da localidade. 

Na vertente cultural regista-se a atividade de um conjunto típico- "Os Amigos Leais". A festa 

da freguesia re'illiza-se a 13 de dezembro e é em honra de Santa Luzia. 9 

No que concerne à saúde, a freguesia de Lagares é servida por um consultório médico 

privado. 

Por fim, em termos de educação, Lagares possui, a nível oficial, um Centro Escolar dotado 

com Educação Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico e uma Escola Básica (com Segundo 

e Terceiro Ciclos). A nível privado existem ainda dois Infantários. 

Cofinanciado por: 
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• FREGUESIA DE PENACOVA 

Esta freguesia, situada numa zona periférica da sede do concelho, tem beneficiado nos 

últimos anos de um acentuado desenvolvimento económico, o mesmo não se verificando no 

desenvolvimento sociocultural. 

Esta situação constata-se de uma forma muito particular na escola e nos resultados da 

aprendizagem, por um lado {algum insucesso) e no ambiente familiar, por outro, já que as 

crianças, terminada a escola e estando os pais a trabalhar, ficam entregues a si próprias, sem 

poderem contar com espaços dedicados à ocupação dos seus tempos livres. 

Podemos encontrar nesta freguesia várias indústrias de pequena e média dimensão, em 

especial de calçado e têxtil, que empregam mais de 80% da população ativa, recorrendo ainda 

às freguesias e concelhos vizinhos. É prática geral, nas empresas locais, assegurarem a 

deslocação dos seus trabalhadores em autocarros próprios. Contrariamente a esta situação, que 

revela uma certa preocupação com o bem-estar dos funcionários das empresas, encontramos 

uma despreocupação quase total com a deslocação dos alunos, que não tendo um meio de 

transporte público eficiente, fazem o percurso a pé de casa para a escola e vice-versa. 

A agricultura ainda tem um peso significativo na vida e economia da freguesia, na medida 

em que, embora sejam poucos os que se dedicam apenas a esta atividade, encontramos um 

grande número de habitantes com o seu pequeno quintal onde, nas suas horas livres e aos fins-

de-semana se dedicam ao amanho da terra, sendo que o produto da terra se destina ao seu 

próprio consumo. 

O parque escolar é constituído por um Centro Escolar dotado com Educação Pré-escolar e o 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 
o 

É nítida a ausência de espaços adequados à prática desportiva, existindo apenas um 

pequeno campo de futebol, destinado ao Grupo Desportivo e Recreativo de Penacova. A 

ocupação dos tempos livres das crianças é uma preocupação de pais, professores e, de uma 

maneira geral, de toda a comunidade local. No entanto faltam infraestruturas essenciais de base 

para a sua concretização. Um dos aspetos que mais reflete claramente o desenvolvimento 

socioeconómico é o tipo das novas habitações, pois apresenta já um nível de qualidade de vida 
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bastante aceitável. No entanto, este nível é mais aparente que real, já que, em muitos casos, se 

revelam situações de alimentação inadequada e uma ignorância acentuada quanto às regras de 

uma vida infantil saudável. A necessidade de técnicos com formação específica é preenchida 

com a deslocação deste pessoal, proveniente dos grandes centros, notando-se mais 

recentemente alguma melhoria com a criação de um Centro de Formação e uma Escola 

Profissional na sede do concelho. Com os quadros superiores sucede o mesmo, pois a 

capacidade de resposta local é inferior às solicitações. 

Na perspetiva do ensino, a situação torna-se muito mais grave, uma vez que a deslocação 

do pessoal docente chega a rondar os 80%. 

A formação académica e cultural da maioria dos pais caracteriza-se por uma escolaridade 

mínima, prevalecendo, deste modo, mais tarde, um analfabetismo funcional, incidindo em três 

vertentes. Em primeiro lugar o acesso fácil ao mercado do trabalho, sem exigência de formação 

específica; em segundo lugar, a possibilidade de exercício profissional sem solicitar a prática das 

competências adquiridas inicialmente e, finalmente, a evolução tecnológica, em constante 

mutação, sem o consequente acompanhamento, através da criação de condições para a 

formação contínua e adequada. Todos estes fatores vão refletir-se, forçosamente, nas 

motivações culturais dos pais, que só recentemente se têm vindo a revelar e ainda nas suas 

atitudes perante a escola que, ainda muito mais recentemente se têm vindo a modificar. 

Verifica-se já uma certa intervenção dos pais na escola, assumindo um papel ativo e 

fundamental na articulação desta com a comunidade educativa e ainda de integração no meio, 

bem como uma intervenção significativa da própria escola como fator de desenvolvimento 

sociocultural do meio em que está inserida. A presença da maioria dos pais, quando solicitada, 

é já uma realidade. 

• FREGUESIA DE POMBEIRO DE RIBAVIZELA 

Pombeiro de Ribavizela é uma freguesia composta essencialmente por três localidades: 

Monte, Ramalhai e Trofa. A povoação, com razoáveis acessos, é um meio rural, com um 

significativo número de pequenas e médias empresas de calçado, que absorvem a mão-de-obra 
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existente na localidade. Uma pequena percentagem da população emprega-se na indústria têxtil 

e na construção civil. 

Sinais culturais podem buscar-se no seu vasto património cultural, no Rancho Folclórico de 

Santa Maria de Pombeiro, nas festas locais e nas atividades programadas pelas escolas em 

interligação com o meio. 

o 

A Freguesia encontra-se muito bem-dotada, em termos de recursos, no que se refere à 

educação, contando com todos os níveis de ensino desde a Educação Pré-escolar até ao Ensino 

Secundário. 

Os Pais e Encarregados de Educação não participavam nem colaboravam muito com a 

escola, não mostrando, por isso, grandes afinidades para contribuir para uma maior dicotomia 

entre a escola e a comunidade. Atualmente assistimos a uma modificação desta situação, uma 

vez que os Encarregados de Educação começam a aperceber-se da importância da escola na vida 

do aluno. Contudo, ainda há casos de pouca continuidade dos estudos, porque se espera dos 

jovens um vencimento em idade precoce e os próprios alunos desejam rapidamente um 

emprego e independência económica. 

Revela-se aqui uma reduzida formação cultural do meio, que não reconhece 

suficientemente a importância da escola como educadora, formadora e preparadora para um 

futuro melhor. 

É pertinente o papel da escola, como impulsionadora da mudança, na forma como os pais 

daqueles que se reconhecem capazes de sucesso académico encaram o estado das coisas, para 

que os filhos possam usufruir, de futuro, uma melhor remuneração e com menos sobressaltos 

a nível da estabilidade no emprego, como existe atualmente nas fábricas. 
o 

A existência de mão-de-obra especializada para os jovens melhor qualificados será aquisição 

valiosa para o meio, que se quer mais desenvolvido e a acompanhar o progresso de uma forma 

mais equilibrada. 
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• FREGUESIA DE REGILDE 

Regilde é uma freguesia bastante industrializada, sendo a maior parte das indústrias 

existentes do ramo do calçado. Há também algumas de têxteis-lar, sobretudo de colchas. 

Pior situação conhece a agricultura que regista um crescente abandono das quintas, com a 

consequente degradação das propriedades. 

A população ativa dedica-se essencialmente à indústria. De grande beleza natural, com 

primazia para o verde da paisagem e o azul das suas águas, é indiscutível e obrigatória uma 

passagem por esta freguesia. 

Quanto ao associativismo local existe uma associação, cuja designação oficial é União 

Recreativa, Cultural e Desportiva de Regilde. Esta associação dedica-se essencialmente à prática 

do futebol. Dispõem de um Campo de Jogos cuja propriedade pertence à Junta de Freguesia. 

Existe ainda a Associação Recreativa e Musical "Sombras da Madrugada" e a Associação 

Desportiva e Recreativa de Regilde. 

• FREGUESIA DE SENDIM 

Situada num extenso vale, fica a caminho para quem segue o percurso da bonita Marga ride 

a Fafe. A sua idade ... é difícil de prever e muito mais de comprovar. Certo é que o seu 

povoamento é deveras remoto, e disso temos alguns indícios. 

Da população residente, uma grande parte, como em todas as outras freguesias, desloca-se 

diariamente para os locais onde há fábricas de calçado e afins, atividade que, como sabemos, é 

a mais importante, atlfdlmente, do ponto de vista de produtividade no nosso Conc�lho. 
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• FREGUESIA DE TORRADOS

Economicamente, o calçado movimenta a economia local. Não em exclusivo, logicamente, 

mas em grande parte. Pode dizer-se, por exemplo, que não há desemprego na freguesia e ao 

calçado se deve esse facto. 

A construção civil tem alguma importância, graças ao desenvolvimento provocado pelo 

calçado e ao regresso de alguns emigrantes. Quanto ao comércio, inclui praticamente todos os 

estabelecimentos que comercializam os artigos de consumo básico e mesmo alguns que o não 

serão, como floristas, artigos de caça e pesca e outros. Em termos de serviços públicos, existe 

em Torrados uma agência bancária, uma agência de seguros e um gabinete de contabilidade. 

Na agricultura, já não trabalham mais de 70 pessoas e mesmo essas apenas o fazem em 

pequenas propriedades viradas para o consumo próprio. No entanto, há uma razoável 

percentagem de terrenos agrícolas de média dimensão (cerca de 20%), que são explorados com 

o objetivo do lucro.

No âmbito da educação, a freguesia dispõe de um Centro Escolar dotado da Educação Pré-

escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico e um ATL. Em Lagares, a cerca de 2 Km e na Sede do 

concelho, os jovens da freguesia podem prosseguir os seus estudos, bem como, 

sequencialmente, na escola sede, em Pombeiro de Ribavizela. 

Na saúde regista-se a existência de dois consultórios médicos (com consultas de 

estomatologia), de uma farmácia e de um gabinete de recolha de análises clínicas. 

A nível de desporto existia um campo de jogos para a prática de futebol, mas nele foi 

construído o Centro Escolar. As infraestruturas de caráter cultural, em Torrados, incluem ainda 

una serviço de biblioteca itinerante e um grupo folclórico - o ijancho Folclórico de S. Pedro de 

Torrados. 

• FREGUESIA DE VILA FRIA

No aspeto socioeconómico podemos afirmar que a maioria é oriunda de um estrato social 

médio/baixo. A população mais jovem, apesar de inserida num meio rural, dedica-se à atividade 
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industrial, sendo a atividade agrícola somente de subsistência e feita pela população mais 

envelhecida. 

A sua principal festividade é a do corpo de Deus, de data móvel e a de Santa Maria, a 15 de 

agosto. 

O associativismo local está representado pelo Corpo Nacional de Escutas (Agrupamento 

695). 

A população tem horizontes bastante limitados no que respeita a atividades culturais e 

recreativas, por falta de espaço, de tempo e, principalmente, de interesse. 

• FREGUESIA DE VIZELA (SÃO JORGE)

As principais vertentes económicas da freguesia são a agricultura e a indústria. 

O nível de qualidade de vida é baixo (baixo rendimento, má gestão, deficiente formação e 

informação, insuficientes meios culturais e más condições de habitabilidade). A maior parte da 

população ativa trabalha na indústria e, em casa, cose muito calçado à mão. Nos anos mais 

recentes tem-se verificado um aumento significativo do número de desempregados. 

A maioria dos pais tem o quarto ano de escolaridade e um nível cultural médio/baixo. As 

coletividades locais com maior relevância são o Rancho Folclórico das Pegadinhas do Ribeira 1, a 

Associação de Cicloturismo de Vizela (São Jorge) e o Futebol Clube de S. Jorge. As principais 

festividades são, a 23 de abril, em honra de S. Jorge. 

9 9 
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES

Promover uma gestão assente nos valores da autonomia da Escola, na formação, envolvimento e 

desempenho individual de todos os recursos humanos, numa cultura de participação de alunos, pais e 

encarregados de educação no processo educativo e na promoção de uma rede de parcerias 

institucionais através de protocolos e projetos, com vista à melhoria dos resultados escolares e 

educativos dos alunos e da imagem institucional e social do Agrupamento. 

É missão da entidade prestar um serviço público de Educação de Qualidade, orientado para a 

promoção do sucesso educativo e para a valorização de uma educação para a cidadania. Cabe à Escola 

desenvolver processos eficazes no sentido de promover as aprendizagens que conduzam os alunos ao 

sucesso e à construção de uma identidade como profissionais e como pessoas que, simultaneamente, 

vão ao encontro dos seus interesses e ambições. Prosseguir a missão de elevar, os parâmetros de 

qualidade dos serviços prestados. Desenvolver, implementar e certificar a escola com o selo de 

qualidade EQAVET. 

Pretende-se durante o período de vigência deste projeto sejam consolidados os alicerces para a 

implementação de ações que levem à obtenção do selo de qualidade. 

OBJETIVOS 

Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade baseada em práticas de 

autoavaliação; 

Garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os 

objetivos estratégicos da nossa entidade; 

Promover a adoção d� procedimentos e práticas associadas às principais comp9nentes do 

Quadro EQAVET; 

Recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados alcançados sobre a 

atividade desenvolvida e refletir esse exercício na melhoria contínua das práticas da nossa entidade; 

Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia da qualidade do da nossa entidade se 
encontra alinhado com o Quadro europeu. 

Cofinanciado por: 
 ,f:Jl t ' iõ20 •==-Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras 18 



ANQEP ' 9  REPúsucA • GARANTIA DA QuALIDADE
�';\l:.,,";;,',"c:..�o,o � PORTUGUESA v::'!""   NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CNSIHO PI\OflS',10NAL.1' � 

COMPROMISSO 

O Agrupamento assume o seu compromisso com vista ao alinhamento do sistema de garantia 

da qualidade no âmbito do Quadro EQAVET, procurando melhorar continuamente a oferta de EFP. 

Assim, são concretizados objetivos gerais, definem-se metas quantificáveis, bem como 

as estratégias que permitirão alcançar essas mesmas metas. 

No mesmo sentido, identificam-se os responsáveis não só pelo alcance dessas metas e 

pela implementação de estratégias, mas também pela monitorização e avaliação dos resultados. 

o 
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3. OFERTA FORMATIVA

CICLOS CURSOS 

2014/2017 Sem oferta formativa 

2017/2020 Curso Profissional de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando 

Curso Profissional de Técnico/a de Desporto 

2018/2021 
Curso Profissional de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 

Curso Profissional de Técnico/a de Restaurante/Bar 

2019/2022 Curso Profissional de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 

Os dados inseridos na plataforma referem-se aos cursos que iniciaram em 2017 /18 e 
relativos ao ano letivo de 2017 /2018 

TÉCNICO/ A DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMANDO 

O curso tem como objetivo qualificar os formandos com vista ao exercício da profissão de 
Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando. Pretende-se igualmente dotar os formandos 
de capacidades de adaptação rápida às mutações tecnológicas bem como ao espírito de 
formação contínua. 

O/ A Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando é o/a profissional que efetua a insta lação, 
manutenção e reparação de equipamentos elétricos/eletrónicos, eletromecânicos e de 
automação e comando, assegurando a otimização do seu funcionamento, respeitando as 
normas de segurança de pessoas e equipamentos. 

Atividades Principais: 
9 9 

o Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar a instalação, manutenção e/ou 
reparação de equipamentos e sistemas de eletrónica, sistemas de automação e
comando e instalações de telecomunicações em edifícios;

o Efetuar a instalação de equipamentos e sistemas de eletrónica e sistemas de 
automação e comando, utilizando as tecnologias, técnicas e instrumentos
adequados, a fim de assegurar o seu correto funcionamento, respeitando as 
normas de segurança de pessoas e equipamentos;

o Efetuar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos e sistemas de 
eletrónica, automação e comando, utilizando tecnologias, técnicas e
instrumentos adequados, a fim de otimizar o seu funcionamento, assegurando
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a qualidade do serviço prestado, respeitando as normas de segurança de 
pessoas e equipamentos; 

o Efetuar a instalação de equipamentos e sistemas de telecomunicações em
edifícios, utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos adequados de acordo
com as instruções técnicas, regulamentação específica e manuais de fabricante,
respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamento;

o Efetuar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos e sistemas de
telecomunicações em edifícios, utilizando as tecnologias, técnicas e
instrumentos adequados, a fim de assegurar o seu correto funcionamento,
respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos;

o Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas sobre o
funcionamento de sistemas e equipamentos eletrónicos intervencionados.

o Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade
desenvolvida.

TÉCNICO DE DESPORTO 

O técnico de desporto é o profissional que participa no planeamento e no desenvolvimento do 
treino de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, organiza e dinamiza 
atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de tempos livres, animação e lazer. 

• Elaborar o plano anual de preparação em colaboração com os técnicos de grau superior
responsáveis pela modalidade desportiva,

• Coadjuvar na preparação e organização das sessões de treino;
• Orientar, com supervisão de um técnico de grau superior, as sessões de treino com vist

a ao aperfeiçoamento dos praticantes na modalidade desportiva, promovendo o
cumprimento das regras de disciplina;

• Organizar a participação e orientar os praticantes em competição, com supervisão de
um técnico de grau superior;

• Colaborar na avaliação dos resultados das sessões de treino em função da sua
adequação aos objetivos estabelecidos, sob supervisão de um técnico de grau superior;

• Participar, sob supervisão de um técnico de grau superior, no planeamento e coadjuvar
na implementação de atividades individuais ou de grupo, de melhoria da aptidão física,
no âmbito do treino desportivo;

• Participar na conceção e implementação de programas de atividades físicas e
desportivas em contexto de animação e ocupação de tempos livres;

• Coadjyvar o técnico superior no aconselhamento aos praticantes (ilª adoção de hábitos
saudáveis e de cuidados de higiene na sua vida quotidiana
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4. A ESCOLA E A QUALIDADE

4.1 Caracterização do Sistema de Garantia da 
Qualidade alinhado ao Quadro EQAVET 

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

Profissionais (Quadro EQAVET), instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 18 de junho de 2009, foi concebido para melhorar a Educação e Formação 

Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores 

de EFP ferramentas comuns para a gestão da qualidade assentes numa forte articulação entre 

os diferentes stakeholders (decisores políticos, organismos reguladores, operadores de EFP, 

alunos/formandos, profissionais de EFP e de orientação, encarregados de educação, 

empresários e outros parceiros sociais) e no desenvolvimento, monitorização, avaliação e 

revisão. 

Numa estratégia de melhoria contínua da oferta de EFP, a Escola vai implementar um 

processo de gestão e monitorização, assente numa articulação com os diferentes stakeholders 

(formandos, profissionais de EFP, EE, empresários, encarregados de educação e outros parceiros 

sociais) no âmbito de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET e 

com a finalidade da respetiva certificação. 

SISTEMA DE GARANTIA DE QUALIDADE - FASES 

O ciclo de qualidade do EQAVET a impl'ementar incluirá quatro fases interligadas: 

1) Fase do Planeamento: na qual são definidas as metas e objetivos apropriados e mensuráveis;

2) Fase da Implementação: na qual se põe em prática os procedimentos que asseguram o

cumprimento das metas e objetivos definidos;
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3) Fase de Avaliação: Procede-se à recolha e tratamento de dados que sustentem uma avaliação

fundamentada dos resultados esperados;

4) Fase da Revisão: Visa desenvolver procedimentos para atingir os resultados ainda não 

alcançados e/ou estabelecer novos objetivos em função das evidências geradas, por forma a

garantir a introdução das melhorias necessárias.

4.2. Situação da Escola face à garantia da qualidade e 
opções tomadas no âmbito do quadro EQA VET 

O Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos não dispõe de qualquer ciclo 

formativo concluído, pelo que não dispõe de dados suscetíveis de análise. 

Contudo, assume já boas práticas em matéria de garantia de qualidade, sendo disso 

evidência a certificação CAF que lhe viu atribuída, como infra se explanará. 

4.2.1 O Modelo CAF 

A CAF Educação é um modelo de autoavaliação do desempenho organizacional, 

especificamente desenvolvido para ajudar as instituições de ensino e formação do sector público dos 

países europeus a aplicar as técnicas da Gestão da Qualidade Total, melhorando o seu nível de 

desempenho e de prestação de serviços. 

Este modélo tem como finalidade contemplar vários objetivos, nomeéfdamente: 

• Introduzir uma cultura de excelência e os princípios da Gestão da Qualidade Total nas organizações

da administração pública; 

•Orientaras organizações progressivamente para um ciclo completo e desenvolvido de PDCA "Planear

- Executar - Rever - Ajustar ";
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• Facilitar a autoavaliação das organizações públicas com o objetivo de obter um diagnóstico e 

identificar ações de melhoria; 

• Servir de ponte entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade, no setor público e privado; 

• Facilitar o bench learning entre organizações do setor público.

A estrutura da CAF tem 9 critérios que identificam os principais aspetos a ter em conta numa 

análise organizacional. Cada critério está decomposto num conjunto de subcritérios (28) que 

identificam as principais questões a considerar quando se avalia uma organização. 

MEIOS 

1. Liderança

3.Pe11oaldocente 1e nlo docente 

2. Planeamento e
eatratligla 

4. Parcerias e
recursos

6. Procea101 

RESULTADOS 

7. Resultados relativos
ao pessoal docente e

não docente 

6. Resultados
orfentadoa para oa 

aluno, e 
pala/encarregados de 

educação 

8. Resu tados da 
responsabllldade

social 

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

9. Resultados do 
desempenho-

chave 

Este modelo consiste na relação de causa-efeito entre os meios (a forma como as 

atividades/práticas são desenvolvidas) e os resultados (o êxito obtido pela boa aplicação e 

conjugação dos meios), bem como na informação de retorno (feedback). 

A implementação da CAF prevê a realização de um diagnóstico organizacional que permite a 

identificação de pontos fortes e de áreas a melhorar, perspetivando sempre uma melhoria contínua. o o 

Para esta, privilegia-se o Ciclo PDCA ou Ciclo de Deming: 

• P/an/Planear: Estabelecimento de objetivos e processos necessários para apresentação de 

resultados;

• Do/Executar: Implementação dos processos, isto é, das medidas de melhoria;

• Check/Rever: Monitorização e medição dos resultados;
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• Act/Ajustar: Implementação de ações de melhoria com o objetivo da melhoria contínua dos 

processos.

Estas quatro fases reforçam a ideia de que os programas de melhoria devem iniciar com um 

planeamento cuidadoso, resultando numa execução eficaz, devendo esta ser revista e 

eventualmente ajustada voltando, novamente, a um planeamento cuidadoso num ciclo contínuo. 

Questionários 
(auscultação da 

comunidade 
escolar) 

.. Grelhas de 
autoavaliação 

(avaliação da EAA) 

Assim, o processo de autoavaliação do AEDMDM foi feito com base em questionários de 

avaliação da satisfação, administrados ao PD, PND, aos alunos/formandos e aos pais/EE. Estes foram 

elaborados pela CAI tendo por base os critérios do modelo CAF, sendo, posteriormente, validados pela 

Ora. Inês Nolasco {CAF). As respostas dadas aos questionários tiveram por base os critérios de SIM ou 

NÃO, e Discordo m4ito, Discordo, Concordo, Concordo muito e Não respoGJdo. Foi igualmente 

preenchida a grelha de autoavaliação pela CAI, identificando nestas evidências que justificassem a 

pontuação atribuída a cada indicador, critério e subcritério da CAF. Esta baseia-se no modelo de grelha 

de autoavaliação disponível no manual de apoio para aplicação da CAF da DGAEP. O sistema de 

pontuação utilizado na referida grelha foi o sistema de pontuação avançado da CAF, uma vez que, é o 

mais apropriado para as organizações que pretendem refletir de forma mais pormenorizada a análise 

feita aos subcritérios. 
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Assim, este sistema permite pontuar (para cada subcritério) todas as fases do ciclo PDCA em simultâneo. 

CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA 

Conceito dos Subcritérios (SC) 

O que a Liderança da organização faz para: 

1.1 Dar orientação à organização desenvolvendo a missão, visão e valores; 

1.2 Gerir a instituição de ensino e formação, o seu desempenho e a melhoria contínua; 

1.3 Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo de conduta; 

1.4 Gerir de forma eficaz as relações com as autoridades políticas e as outras partes 

interessadas. 

CRITÉRIO 2 - PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

Conceito dos Subcritérios (SC) 

Considerar o que a organização faz para: 

2.1 Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes 

interessadas, bem como informação de gestão relevante; 

2.2 Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida; 

2.3 Comunicar e implementar a estratégia e o planeamento em toda a organização e revê-los de 

forma regular; 

2.4 Planear, implementar e rever a modernização e a inovação. 

CRITÉRIO 3 - PESSOAS 

Conceito dos Subcritérios (SC) 

Considerar o que a organização faz para: 

3.1 Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em conformidade com 

o planeamento e a estratégia;
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3.2 Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os objetivos 

individuais e organizacionais; 

3.3 Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades, promovendo o 

seu bem-estar. 

CRITÉRIO 4 - PARCERIAS E RECURSOS 

Conceito dos Subcritérios {SC) 

Considerar o que a organização faz para: 

4.1. Desenvolver e gerir parcerias com outras organizações; 

4.2. Desenvolver e implementar parcerias com os alunos/formandos; 

4.3. Gerir os recursos financeiros; 

4.4. Gerir o conhecimento e a informação; 

4.5. Gerir os recursos tecnológicos; 

4.6. Gerir os recursos materiais. 

CRITÉRIO 5 - PROCESSOS 

Conceito dos Subcritérios (SC) 

O que a organização faz para: 

5.1 Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática; 

5.2 Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos/partes interessadas; 

5.3 Coordenar os process<Js em toda a instituição de ensino e formação e com outras 9 

organizações. 
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CRITÉRIO 6 - RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ALUNOS E PAIS/ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

Conceito dos Subcritérios {SC) 

Considerar o que a instituição atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos 

e de outras partes interessadas-chave, através de resultados de: 

6.1 Medições da perceção; 

6.2 Medições do desempenho. 

CRITÉRIO 7 - RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 

Conceito dos Subcritérios {SC) 

Considerar o que a organização atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus 

colaboradores, através de resultados de: 

7.1 Medições da perceção; 

7.2 Medições do desempenho. 

CRITÉRIO 8 - IMPACTO NA SOCIEDADE 

Conceito dos Subcritérios {SC) 

Considerar o que a instituição atingiu no que respeita à sua responsabilidade social, através de 

resultados de: 

8.1 Medições da perceção; 

8.2 Medições do desempenho. o 

CRITÉRIO 9 - RESULTADOS DE DESEMPENHO CHAVE 

Conceito dos Subcritérios {SC} 

Considerar os resultados alcançados pela instituição de ensino e formação em relação a: 

9.1 Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos; 
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9.2 Resultados internos: nível de eficiência. 

O AEDMDM obteve a certificação CAF em 10 de dezembro de 2019. 

4.2.2 Implementação dos indicadores de acordo com o 
Quadro EQAVET 

No caso do indicador nº 6 b} 3: 11 Percentagem de empregadores satisfeitos com os ex 

alunos que tem ao seu serviço", não se efetuava qualquer recolha sistematizada de dados que 

refletissem o grau de satisfação dos empregadores. A Escola só estabelecia os cantatas informais 

feitos pelos diretores de curso com as empresas que iam permitindo algum feedback em relação 

a este item. 

A Escola definiu diversos objetivos/metas e respetivas estratégias para os alcançar, 

constantes do Projeto Educativo em vigor (2017-2020} e que estão alinhados com os indicadores 

escolhidos de entre os constantes do Quadro EQAVET e que se tratam de seguida. 

INDICADOR4 

Incide sobre a conclusão dos cursos de EFP - um registo relativo à conclusão dentro do tempo 

previsto (até 31 de dezembro do último ano do ciclo formativo) e outro após o tempo previsto 

(até 31 de dezembro do ano seguinte), e também o registo do número de desistências e de 

situações de não aprovação. 

Resultados a Contratualizar POCH 

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 - 53 
o o 

Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais, na operação - 85% 

- Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando - TRANSITARAM 29 

- Técnico/a de Desporto - TRANSITARAM 21 
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MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL: 94.3% {2017-2018} 

FASE DO PLANEAMENTO 
1 

Objetivos 1) Reduzir o abandono escolar

2) Reduzir a taxa de absentismo

Meta: Reduzir de 5,7% 
para 4% 

Meta: 0% 

3) Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área Meta: Manter a taxa
de formação propostas no Projeto Educativo, medidas
através da taxa de conclusão dos módulos avaliados nas 
diversas disciplinas em cada ano letivo; da percentagem 
mínima de alunos que realizam com sucesso a PAP e do 
alcance de uma média mínima de classificação final na 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 

4) Intensificar o relacionamento com os encarregados de Meta:75%
educação, medido através da definição da taxa média de 
presenças nas reuniões com os respetivos diretores de turma
e na realização de atividade(s) de caráter informativo e/ou
lúdica(s) direcionada(s) para os encarregados de educação.

FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

A Escola definiu as seguintes estratégias de ação: Responsáveis 
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1 e 2) Reduzir o abandono escolar e o absentismo: 
Diretores de turma e 

a) os Diretores de Turma (DT) que têm com os seus alunos uma relação de professores do conselho
proximidade, pelo que conseguem detetar o risco de abandono escolar numa de turma/curso
fase precoce.

b) os professores que podem reportar de imediato ao diretor de turma
informações importantes sobre a assiduidade.

c) os Encarregados de Educação no acompanhamento do percurso escolar do
seu educando, colaborando com os DTs na deteção de situações de risco.

d) a ação da psicóloga da Escola que promove sessões de acompanhamento
do aluno em risco.

3) Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área de formação Professores do conselho
propostas no projeto educativo. de turma/curso, 

Orientadores de PAP e 
a) os docentes de cada disciplina devem ter o cuidado de adaptar as FCT 
planificações à turma e de dar apoio individualizado aos alunos.

b) os diretores de curso devem adequar os locais de estágio ao perfil do aluno
e às competências que se pretendem desenvolver em sede de FCT. 

c) os professores orientadores de PAP devem acompanhar de perto o
desenvolvimento do projeto dos seus alunos, motivando-os a evoluir e a fazer
bem feito e procedendo ao registo semanal da sua evolução, para permitir a
ação atempada em caso do não cumprimento dos objetivos intermédios.

d) a Escola deve garantir que existem as condições físicas necessárias ao
desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, com especial relevo
para a área técnica (oficinas/laboratórios devidamente equipadas e com
consumíveis necessários à aprendizagem), pelo que as parcerias são
fundamentais, quer no alcance das metas nas disciplinas, quer na PAP ou na 
FCT. 

e) a Escola deve incentivar a vind,i de empresas à escola, para falarem da sua
atividade, das inovações que desenvolvem ou adotam, no sentido de serem
complementados, com testemunhos do mundo empresarial, os conteúdos
lecionados nas aulas, contribuindo assim para melhorar resultados obtidos
pelos alunos.

f) para melhorar procedimentos e formas de atuação, todos os professores ou
orientadores de PAP e de Curso deverão fazer uma formação anual,
nomeadamente em áreas transversais como, por exemplo, combate ao
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insucesso, motivação dos alunos mais fracos ou mais desinteressados, ou 
novas metodologias de avaliação e de ensino. 

4) Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação

a) os diretores de turma, que devem acompanhar de perto o percurso dos seus
educandos, reportando-lhes todas as questões que considere relevantes para 
o desenvolvimento equilibrado do aluno.

b) a Escola deve desenvolver pelo menos uma atividade anual de caracter
(in)formativo (sessão com psicólogos sobre temas de interesse, por exemplo)
e/ou lúdico (ex: Dia Aberto para os Encarregados de Educação ... ), direcionada
para os encarregados de educação.

c) os DT's devem ainda continuar a estabelecer-se, sempre que necessário,
contactos telefónicos e/ou realizar reuniões com os encarregados de 
educação, procedendo sempre ao seu registo.

Diretores de turma e 
Escola 

FASE DE AVALIAÇÃO E REVISÃO 
1 

Competirá à Equipa EQAVET proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias 
implementadas e compará-los com as metas estabelecidas no Projeto Educativo e no Plano de Ação, de 
forma a verificar se os mesmos estão ou não aquém dos valores pretendidos referentes ao indicador n2 4: 
Taxa de conclusão em cursos EFP. Se as metas não estiverem a ser cumpridas, devem os responsáveis 
procurar estratégias alternativas e implementar planos de melhoria, em colaboração com todos os 
intervenientes. 

INDICADOR 5 

9 Incide sobre os diplomados de EFP no mercado de trabalhc?(empregados, à procura de emprego, 

a trabalhar por conta própria e a frequentar estágios profissionais), em prosseguimento de 

estudos (a frequentar formação pós-secundária e o ensino superior, outras situações ou 

situação desconhecida), após decorrido pelo menos um ano sobre a data de conclusão do curso 

(no período de 12-36 meses). 
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MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL: SEM DADOS 

FASE DO PLANEAMENTO 

Objetivos 1) Intensificar o relacionamento com as empresas, Meta: 75%
através de aulas com sessões técnicas, visitas de
estudo, estabelecimento de novas parcerias e reforço
das existentes, convites para integrar o júri de provas
de avaliação, colocação dos alunos em FCT e
desenvolvimento de projetos conjuntos;

2) Auscultar as empresas que recebem os alunos em Meta: 75%
FCT, através do tratamento e análise da documentação
referente à formação em contexto de trabalho;

3) Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas Meta:75%
pelas empresas parceiras, em relação às competências
a melhorar/desenvolver pelos alunos;

4) Realizar sessões de procura de emprego, Meta: Realizar pelo
dinamizadas pelos Serviços de Psicologia. menos 1 simulação de 

entrevista de emprego 
na turma finalista; 
acompanhar a 
elaboração de CV 

FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 
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1) Intensificar o relacionamento com as empresas Diretores de Curso, 
Direção e professores da 

a) realização de visitas de estudo e sessões técnicas, com o objetivo de trazer área técnica 
contributos relevantes e conhecimentos técnicos e/ou científicos,
demonstradores de mais-valias para o percurso escolar dos alunos e para sua
inserção no mercado de trabalho.

b) a Direção e os DC's devem estabelecer novas parcerias com empresas e
outras instituições e pelo reforço das parcerias já existentes, no sentido de
potenciar a imagem da Escola, bem como diversificar os locais de estágio e
promover a empregabilidade dos alunos.

c) promover convites de profissionais das diversas áreas técnicas dos cursos,
para integrarem o júri da Prova de Aptidão Profissional, no sentido de melhor
darem a conhecer a capacidade dos alunos em realizar projetos
transdisciplinares integradores dos saberes e competências profissionais
adquiridas ao longo da formação.

d) Intensificar a relação da escola com as empresas onde estão ex-alunos a
trabalhar alicerçando-a em contactos assíduos e mútuos, levando as 
empresas à escola no conceito de aulas ou endereçando-lhe convites
diversos, estabelecendo parcerias de cooperação com as mesmas, levando a
escola à empresa em visitas de estudo ou na colocação de alunos em
formação em contexto de trabalho, adicionando o facebook da escola ao das
empresas, para manter o contacto permanente com o que se vai fazendo na 
escola, recolher junto das empresas sugestões de melhoria, entre outras.

2) Auscultar as empresas que recebem os alunos em FCT Diretores de Curso, 
professores orientadores 

a) elaborar questionários para auscultar as entidades que recebem os alunos de FCT e Direção. 
em FCT, sobre os parâmetros de avaliação, observações/sugestões
constantes na documentação preenchida pelos tutores de FCT nas empresas
e pelos contatos de acompanhamento de estágio estabelecidos pelos
difetores de curso. 9 

3) Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas Diretores de Curso e
parceiras, em relação às competências a melhorar/desenvolver pelos professores orientadores
alunos; de FCT
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4) Realizar sessões de procura de emprego, dinamizadas pelos Serviços de Diretores de Curso e SPO 
Psicologia e Orientação Escolar e feiras de profissões.

FASE DA AVALIAÇÃO E REVISÃO 

Competirá à Equipa EQAVET proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das 
estratégias implementadas e compará-los com as metas estabelecidas no Projeto Educativo e no Plano de 
Ação, de forma a verificar se os mesmos estão ou não aquém dos valores pretendidos referentes ao 
indicador nº 5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP. Se as metas não estiverem a ser 
cumpridas, devem os responsáveis procurar estratégias alternativas e implementar planos de melhoria, 
em colaboração com todos os intervenientes (para informação detalhada, consultar o Plano de Ação). 

INDICADOR 6 

Este indicador subdivide-se em dois: 6a) Percentagem de alunos/formandos que completam um 

curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de 

Educação e Formação que concluíram e o 6b3) Percentagem de empregadores que estão 

satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP. A Escola ao recolher os dados 

sobre estes indicadores constatou que não possui informações sobre o segundo, não só porque 

não tinha essa prática, mas também porque está dependente de fatores externos. 

Indicador EQAVET 6a): Incide sobre a colocação dos diplomados de EFP, caso estejam a 

trabalhar (por conta de outrem ou por conta própria) e a exercer profissões relacionadas ou não 

relacionadas com o curso/área de educação e formação. 

Indicador EQAVET 6b3): Incide sobre a satisfação dos empregadores com as competências dos 

diplomados de EFP que empregam, caso tenham profissões relacionadas ou não relacionadas 

com o curso/área de educação e formação. 
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INDICADOR N. º 6 a) 

Mapeamento da situação atual: sem dados. 

FASE DO PLANEAMENTO 

1 

Objetivos 1) Adequar sempre o perfil do aluno ao local Meta: 75% 
de estágio, tentando potenciar ao máximo a
sua empregabilidade;

1 

FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 
1 

1) Adequar sempre o perfil do aluno ao local de estágio, tentando
potenciar ao máximo a sua empregabilidade;

Este objetivo é medido a partir do pressuposto de que o perfil do aluno 
é adequado ao perfil do local de FCT sempre que a avaliação da FCT 
atribuída pela entidade que recebeu o aluno em estágio seja igual ou 
superior a 18 valores. Assim será apurada a percentagem de alunos do 
triénio base considerado para este processo de certificação de 
qualidade cujo perfil revelou a referida adequação e serão definidas 
metas a três anos letivos. 

Os Diretores de curso, quando fazem os contactos para a colocação dos 
alunos em estágio, têm sempre presente a adequação do perfil do 
aluno com o perfil da empresa. No entanto no que respeita à FCT 
realizada no ano terminal procuram, adicionalmente colocar os alunos 
que pretendem ingressar no mercado de trabalho em empresas que 
estej m à procura de novos colaboradores. Procura-se desta forma 
potenciar a empregabilidade dos alunos no local de estágio e, portanto, 
na sua área de formação. 
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INDICADOR 6 b3) 

Mapeamento da situação atual: sem dados disponíveis 

FASE DO PLANEAMENTO 
1 

Objetivos 1) Atualizar constantemente os conhecimentos Meta: Realizar pelo 
técnicos ministrados na escola e desenvolver nos 
alunos as competências pessoais e sociais exigidas 
pelo mercado de trabalho. 

menos 1 simulação 
de entrevista e 
elaboração do CV na 
turma finalista 

2) Intensificar a relação da escola com as entidades Metas: Realização
empregadoras dos ex-alunos 

FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

anual de inquéritos 
de satisfação aos 
empregadores dos 
ex-alunos; convidar 
pelo menos 1 
empresa para fazer 1 
sessão técnica/visita 
de estudo 

1) Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados na Responsáveis:
escola e desenvolver nos alunos as competências pessoais e sociais
exigidas pelo mercado de trabalho. 

o 

Diretor de curso, 
psicólogo da escola e 

a) o diretor de curso e a Direção são responsáveis, pela atualização professores de 
constante dos conhecimentos, das técnicas e dos processos lecionados no Português e Inglês
curso que orienta, no sentido de manter uma proximidade fundamental
entre os saberes conferidos pela escola e as reais necessidades do 
mercado de trabalho, também elas em constante adaptação.

b) os diretores de curso devem realizar visitas assíduas a empresas e
convidar representantes das mesmas para realizar aulas e/ou sessões
técnicas na escola. Conhecer e dar a conhecer novas tendências, novas
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regras, materiais, ferramentas de apoio à produção são algumas das áreas 
onde a atualização de conhecimentos deve ser uma constante. 

c) elaboração de questionários sobre as competências pessoais e sociais
exigidas pelas empresas ou outras entidades empregadoras;

d) a Direção deve dar o feedback aos professores orientações referentes
à necessidade de desenvolver nos alunos determinadas competências
concretas, nomeadamente: desenvolver a autonomia e proatividade dos 
alunos, potenciar a capacidade de trabalho em equipa na dinamização de 
projetos, reforçar a importância da correta elaboração de relatórios, de 
resumos escritos, de escrever sem erros ortográficos, bem como 
desenvolver competências linguísticas, dada a internacionalização
necessária de muitas dessas empresas no atual contexto socioeconómico.

e) o serviço de psicologia deve promover sessões sobre Técnicas de 
Procura de Emprego para melhor preparar os alunos finalistas para a
integração no mercado de trabalho e de como causarem uma boa 
primeira impressão junto dos empregadores;

f) os diretores de curso, professores de português e inglês devem 
promover sessões para que os alunos percebam a importância das 
competências transversais ou soft ski/1s de forma a potenciar, não só a sua 
empregabilidade, como o grau de satisfação das empresas/entidades
empregadoras, a elaboração dos curricula vitae {CV) que deve ser
essencialmente no terceiro ano do curso, quer em português, quer em 
inglês e a possibilidade real dos alunos irem fazer o estágio curricular para 
países da União Europeia, e pela progressiva internacionalização das 
empresas portuguesas.

9 9 
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2) Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos Direção, diretores de 
ex-alunos, alicerçando-a em contactos assíduos e mútuos, levando as curso, equipa EQAVET 
empresas à escola no conceito de aulas/sessões técnicas ou endereçando- e professores da área 
lhe convites diversos, estabelecendo acordos de parcerias de cooperação de informática 
com as mesmas, colocando alunos em formação em contexto de trabalho, 
recolhendo junto das empresas sugestões de melhoria, levando a escola 
às empresas em visitas de estudo, colaboração com as mesmas na 
concretização de projetos vários, entre outras ações a definir pela escola. 
Também a realização do próprio inquérito de satisfação aos 
empregadores dos ex alunos potencia o relacionamento com os 
empregadores, uma vez que passam a existir novos contactos podendo 
levar ao aprofundamento do relacionamento, realizado anualmente até 
ao final do mês de junho 

FASE DE AVALIAÇÃO E REVISÃO 
1 

Competirá à Equipa EQAVET proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das 
estratégias implementadas e compará-los com as metas estabelecidas pela Direção da Escola e 
constantes do Plano de Ação, de forma a verificar se os mesmos estão ou não aquém dos valores 
pretendidos referentes ao indicador 6- Utilização das competências adquiridas no local de trabalho. 
Se as metas não estiverem a ser cumpridas, devem os responsáveis procurar estratégias alternativas 
e implementar planos de melhoria, com colaboração com todos os intervenientes (para informação 
detalhada, consultar o Plano de Ação). 

4.3. Identificação dos stakeho/ders internos e externos 

Stakeholders internos 

• Formandos
• Docentes
• Direção da Escola 
• Assistentes operacionais
• SPO (Serviços de Psicologia e Orientação)
• Biblioteca Escolar
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Stakeho/ders externos 

• Encarregados de Educação;
• Câmara Municipal de Felgueiras;
• Ministério da Educação - Desporto Escolar;
• Junta de Freguesia de Pombeiro de Ribavizela;
• Futebol Clube de Lagares;
• Futebol Clube de Paços de Ferreira;
• Futebol Clube de Felgueiras 1932;
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF);
• Escola Superior de Educação de Fafe - IESF 
• Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro (ISCE Douro);
• Comunidade lntermunicipal Tâmega e Sousa;
• VF2020 - Gabinete de Assessoria e Consultoria;
• JSlformática;
• Nelson Carvalho& Costa Lda; 
• lnfelmática - Informática, Redes e Telecomunicações, Lda; 
• Electra Auto Gandra;
• Felmáquinas;
• Nelmar;
• Diga mais - Equipamentos e Serviços Informáticos, Lda.

5. MONITORIZAÇÃO

5.1. Identificação dos responsáveis e do seu papel no 
âmbito da garantia da qualidade 

A Dir�ção da Escola é responsável por todas as quatro fases do �rocesso e, para além 

dos diferentes stakeholders internos e externos, cujas responsabilidades, momentos de 

participação e grau de envolvimento se explicitarão infra, contará com o apoio da Equipa 

EQAVET (Equipa de Qualidade), da empresa de consultoria contratada e das equipas 

intermédias. 
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EQUIPA DE QUALIDADE/EQUIPA EQAVET 

Nome Fwnção l'ila Escola 

Coordenador da Avaliação Interna; 
Docente do GR 200 (português e 

Carla Sandra Paiva história); 
Leitão Diretora de Turma (em anos anteriores 

desempenhou o cargo de 
coordenadora de diretores de turma). 
Adjunta da Direção; 
Responsável pelos Cursos 

Dora Marinela Soares Profissionais; 
Rodrigues Adeganha Docente do GR 330 (inglês); 

Membro da equipa EMAEI (educação 
inclusiva); 
Membro da Comissão de Avaliação 
Interna; 
Psicóloga do agrupamento; 

Zaida Freitas dos Santos Responsável pelo SPO (serviços de 
da Silva psicologia e orientação educativa); 

Membro da equipa EMAEI (educação 
inclusiva); 
Presidente da Associação de Pais 
Coordenadora dos Cursos 
Profissionais; 

Isabel Cristina Diretora de Turma Curso Profissional; 
Magalhães da Silva Docente do Gr 500 (matemática); 

Coordenadora do Apoio Tutorial 
Específico 

Érica Georgete Moreira Diretora de Curso do Técnico de 
Desporto 

de Sousa Docente do Gr (620) 

Maria Helena Almeida Diretora de Curso de Eletrónica 
Pinto Docente do Gr (550) 

Vínculo à 
entidade (Tipo Função no Projeto 

Contrato) 

QE Coordenadora 
EQAVET 

Responsável pelos 
QZP Cursos Profissionais 

Técnica Psicóloga Superior 

QZP Diretora de Turma 
Curso Profissional 

Diretora de Curso do 
QZP Técnico de Desporto 

Diretora de Curso de 
QZP Eletrónica 

Os elementos da equipa responsável por organizar e implementar o processo de 

alinhamento com o sistema de qualidade EQAVET f�ram selecionados de acordo com cinco 

critérios, competindo a cada um as funções inerentes à especialização que conduziu à sua 

integração na equipa, dentro do quadro legal plasmado no Regulamento Interno da Escola, nos 

termos seguintes: 

Cofinanciado por: 
l>O':{;_fl t.'2Õ20 - ::::::. Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras 

9 

41 



ANQEP RIPUBUCA • GARANTIA DA Q U A L I D A D E
� . ? " � , o , ,  PORTUGUESA � NA EOUCAÇÃO e FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CNSINO l"AOOSSIONAL.L, t i  

Fase 

Planeamento 

lmplementaçã 

Avaliação 

Revisão 

Cofinanciado por: 

Atividade 

Contratação da empresa de consultoria 
Definição das responsabilidades dn 
stakeho/ders 
Definição do Regimento da Equipa EQAVET 
Criação do documento bcl,Se 
Reunião de arranque para a sensibilização 
docente 
Controlo documental 

Descrição de funções e competências 
Análise de níveis de satisfação 
Recolha da perceção dos stakeholders 
Balanço período e anual 
Recolha de dados - indicadores intermédios 

Divulgação de resultados 
Sensibilização de profissionais 
Redefinição do Documento Base 
Publicitação da estratégia para a EFP 

Atividades programadas para a partilha de 
boas práticas 
Envio do documento base para a ANQEP 
Solicitação da verificação de conformidade 
Auditoria 
Certificação .. 

f -
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Glossário: 
Equi l n t - Equipa intermédias 
S A - Serviços Administrativos 
Dep e P a r - Departamentos e 
Parceiros 
Coor - Coordenadora dos 
Cursos Profissionais 
SPO - Serviço de Psicologia e 
Orientação 
Dir curso - Diretores de Curso 
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5.1. Cronograma 
O processo EQAVET será implementado de acordo com o cronograma seguinte: 

FASES I ETAPAS 

o..... e
(]) 

ro 
(]) e 
ro 

e . .  

.... e: 
Q) o 
E ICIS 
Q) o ,
Q . CIS 

o "" 
u ,  
.!!! "' 
::,, 

o 
l(IS 
ti) 

-  

Contratação da empresa de consultoria 
Definição das responsabilidades dos 
stakeho/ders 
Definição da Equipa EQAVET 

Criação do documento base 

Reunião de arranque para a senElibilização docente 

Controlo documental 

Descrição de funções e competências 

Análise de níveis de satisfação 

Recolha da perceção dos stakeholders 

Balanço por período e anual 
Recolha de dados - indicadores fl-itermédios 

Divulgação de resultados 

Sensibilização de profissionais 

Redefinição do Documento Base 

Publicitação da estratégia para a EFP 
Atividades programadas para a partilha de boas 
e_ráticas 
Envio do documento base para a ANQEP 

Solicitação da verificação de conformidade 

Auditoria 

Certificação 

o 
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6. PUBLICITAÇÃO

Como garante da transparência do sistema de garantia da qualidade, o processo de 

certificação da qualidade deverá ser publicitado junto de todos os intervenientes. 

A divulgação dos resultados alcançados será realizada nos Conselhos de turma/ curso, 

na Reunião Geral de professores (até 30 de setembro, de cada ano letivo), na página 

institucional da Escola Secundária, na página do Facebook e, ainda, afixada em placards, em 

local visível pela comunidade escolar. 

Deste modo será possível proceder à divulgação de resultados junto de alunos, 

professores, encarregados de educação, trabalhadores, comunidade educativa e qualquer 

elemento do público em geral que possa ter interesse em conhecer estes dados. 

Para além do Projeto Educativo de Escola e do Relatório de Atividades, o público em 

geral terá acesso ao Documento Base, ao Balanço Anual, ao Plano de Ação e ao Plano de 

Melhoria, com o respetivo planeamento. 

_, ' 
. /   ,i 

AE Dr. Machado de Matos, Felgueiras,  de abril de 2020 

o o 
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O Diretor 

A Coordenadora EQAVET 

(Carla Leitão) 
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7. ANEXOS

Anexo 1- Regulamento Interno do Ensino Profissional 

Anexo 2- Projeto Educativo 

Anexo 3- Projeto CAF 
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