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RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL 

N.º 1  

Ano em avaliação (2020/2021) – Início setembro /2020 Fim julho /2021 

 

 

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade 

 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  
Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, Felgueiras 

 
 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
Rua de Pombeiro de Ribavizela, 600  4610-642 Pombeiro de Ribavizela 
Tel.: 255340310   Fax: 255340319 
Email: ae.felgueiras@aefelgueiras.pt 

 
 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

António José Leite Bragança da Cunha, Diretor da Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, Felgueiras 

Tel.: 255340310                  ae.felgueiras@aefelguueiras.pt 
 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 

(a preencher, se aplicável)  
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) 
dos jovens, no contexto da sua intervenção. 

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 

renovação do selo de qualidade: 

 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 de procedimentos e práticas associadas às principais componentes 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.  
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Institui-se, no nosso Agrupamento, uma cultura de autoavaliação propiciadora de uma reflexão abrangente e contextualizada, contribuindo para 

que as ações implementadas tenham um impacto efetivo de melhoria. É utilizado o modelo de autoavaliação CAF (Estrutura Comum de 

Avaliação/Common Assessment Framework) adaptado ao setor da Educação (CAF Educação). 

Uma vez que o EQAVET pressupõe dar continuidade aos processos cíclicos de autoavaliação, documentando, desenvolvendo, monitorizando, 

avaliando e melhorando a eficiência da oferta da Educação e Formação Profissional (EFP), bem como garantir o contínuo desenvolvimento e 

avaliação das ações de melhoria, com vista à excelência e inovação, está perfeitamente alinhado com o sistema de autoavaliação já integrado 

neste Agrupamento.  

Os objetivos estratégicos da instituição para a Educação e Formação Profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção são os 

seguintes: 

INDICADOR 4 

- Reduzir o abandono escolar; 

- Reduzir a taxa de absentismo; 

- Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área de formação propostas no Projeto Educativo;  

- Intensificar o relacionamento com os Encarregados de Educação. 

 

INDICADOR 5 

- Intensificar o relacionamento com as empresas; 

- Auscultar a s empresas que recebem os alunos em Formação em Contexto de Trabalho (FCT); 
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- Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras, em relação às competências a melhorar/desenvolver pelos 

alunos;  

- Realizar sessões de procura de emprego dinamizadas pelos Serviços de Psicologia. 

 

 

INDICADOR 6 a) 

- Adequar sempre o perfil do aluno ao local de estágio, tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade. 

 

 

INDICADOR 6 b3) 

- Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados na escola e desenvolver nos alunos as competências pessoais e sociais 

exigidas pelo mercado de trabalho; 

- Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos ex-alunos. 
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1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados.    
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O Conselho Geral é o órgão responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, com respeito pelos princípios consagrados 

na Constituição da República e na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

O Conselho Geral é o órgão de participação e representação da comunidade educativa, devendo estar salvaguardada na sua eleição e composição a 

participação de representantes dos docentes da Educação Pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, dos pais e 

encarregados de educação, dos alunos, do pessoal não docente, do Município e da comunidade local. 

 

O Diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre docentes dos quadros de nomeação definitiva que contem pelo menos cinco anos de 

serviço e se encontrem em exercício de funções no Agrupamento. 

São competências do Diretor todas as previstas na Lei assim como todas as previstas no Regulamento Interno do Agrupamento. 

Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo elaborado pelo Conselho Pedagógico. 

Compete também ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: as alterações ao Regulamento 

Interno; os planos de atividades anual e plurianual; o relatório anual de atividades; as propostas de celebração de contratos de autonomia. 

Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido, também, no último caso, o município. 

No ato de apresentação dos documentos para aprovação do Conselho Geral, o Diretor deverá juntar os respetivos pareceres do Conselho Pedagógico. 

Sem prejuízo das competências previstas na lei ou Regulamento Interno, no plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 

patrimonial, compete ao Diretor, em especial: definir o regime de funcionamento do Agrupamento; elaborar o projeto de orçamento, de acordo com 

as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; distribuir o serviço docente 

e não docente; designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar; apresentar, nos termos da lei, proposta para a 

eleição dos coordenadores de departamento curricular e designar os diretores de turma; planear e assegurar a execução das atividades no domínio da 

ação social escolar em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem 

como os outros recursos educativos; estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e instituições de 
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formação, autarquias e coletividades em conformidade com os critérios definidos pelo Conselho Geral; proceder à seleção e recrutamento de pessoal 

docente e não docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis; dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos. 

Compete ainda ao Diretor: representar a Escola; exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente; exercer o poder disciplinar 

em relação aos alunos; intervir nos termos da lei no processo de avaliação do pessoal docente; proceder à avaliação do desempenho do pessoal não 

docente. 

O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa e pela Câmara Municipal. 

O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor e nos Adjuntos as competências referidas nos números anteriores. 

Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor. 

 

O Adjunto da Direção responsável pelo ensino Profissional responsável pela gestão da componente sociocultural, científica e técnica dos cursos, sob 

orientação e dependência do Diretor, competindo-lhe, entre outras funções: coordenar o trabalho da equipa pedagógica do Ensino Profissional, 

recolher e sistematizar os contributos do Coordenador do Ensino Profissional e dos Diretores de Curso. Deve garantir a realização e monitorização das 

atividades das áreas técnicas previstas no Plano de Atividades; promover e monitorizar, com o apoio dos Diretores de Curso, a atuação integrada dos 

docentes/formadores de cada uma das áreas dos cursos; assegurar a adequada gestão de todos os espaços; elaborar, anualmente, a listagem das 

necessidades dos equipamentos a adquirir, com a respetiva fundamentação, e recolher e dar parecer sobre todas as requisições de consumíveis 

elaboradas pelos docentes/formadores; organizar, acompanhar e coordenar o processo de planificação das Provas de Aptidão Profissional, com estreita 

colaboração como Coordenador do Ensino Profissional e Diretores de Curso; participar em redes de cooperação dos cursos, sendo ainda o responsável 

pela permanente promoção da relação Escola/Empresa, nomeadamente no processo de implementação da Formação em Contexto de Trabalho (FCT), 

em estreita colaboração com o Coordenador do Ensino Profissional. 

 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da 

orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 
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O Conselho Pedagógico é composto pelos Coordenadores dos Departamentos Curriculares e das demais estruturas de Coordenação, Supervisão Pedagógica e de 

Orientação Educativa, assegurando uma representação pluridisciplinar e das diferentes ofertas formativas, nomeadamente do Ensino Profissional. 

São competências do Conselho Pedagógico, sem prejuízo das que lhe são cometidas pela Lei e no Regulamento Interno, as seguintes: elaborar a 

proposta de Projeto Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos 

planos de atividades anual e plurianual e emitir parecer sobre os respetivos projetos; elaborar a proposta dos Planos de Estudo e de Desenvolvimento 

do Currículo; emitir pareceres sobre todos os assuntos que forem solicitados pelo Diretor e Conselho Geral e laborar e aprovar o respetivo regimento. 

 

Cabe à Equipa EQAVET 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 de 

procedimentos e práticas associadas às principais componentes 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. A Equipa EQAVET 

assume, também, 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. 

 

Conselhos de Turma (Equipas Educativas) - A equipa educativa é constituída pelo Diretor de Curso – que coordena a equipa, pelo Diretor de Turma, 

pelos professores das diferentes disciplinas e por outros elementos que possam intervir na preparação e concretização do curso como sejam: 

formadores externos, quando existam e os Serviços de Psicologia e Orientação Educativa (SPOE). 

 

O Coordenador dos Cursos Profissionais é designado pelo Diretor, sendo preferencialmente um professor dos quadros. 

O mandato do Coordenador dos Cursos Profissionais tem a duração de 3 anos e cessa com o mandato do Diretor. 

O Coordenador dos Cursos Profissionais pode ser exonerado a todo o momento por despacho fundamentado do Diretor.  
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São competências do Coordenador dos Cursos Profissionais: assegurar a articulação pedagógica entre os diversos diretores de cursos profissionais e os 

respetivos diretores de turma; coordenar e supervisionar o acompanhamento e avaliação dos cursos; participar nas reuniões dos Conselhos de Turma, 

sempre que necessário; supervisionar toda a documentação relativa aos diversos cursos profissionais e participar nas reuniões do Conselho Pedagógico. 

 

Os Diretores dos Cursos Profissionais são designados pelo Diretor, sendo preferencialmente um professor dos quadros. 

O mandato dos Diretores dos Cursos Profissionais tem a duração de 3 anos. 

Os Diretores dos Cursos Profissionais podem ser exonerados a todo o momento por despacho fundamentado do Diretor.  

São competências dos Diretores dos Cursos Profissionais: assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação 

do curso; coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação dos cursos; participar nas reuniões do Conselho de Turma; assegurar a 

articulação entre a escola e as entidades de acolhimento do estágio formativo, identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando 

na elaboração do plano de trabalho, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em 

estreita relação com o professor e o tutor, responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; coordenar o acompanhamento e avaliação do curso e 

arquivar e manter atualizada toda a documentação relativa ao curso no dossiê técnico-pedagógico.  

 

Compete ao Diretor de Turma, sem prejuízo de outras competências fixadas na lei e no Regulamento Interno, a coordenação, programação e execução das atividades 

do conselho de turma, sendo escolhido, preferencialmente, um formador profissionalizado. Ao diretor de turma compete ainda: assegurar a articulação entre os 

formadores, os formandos, os pais e os encarregados de educação; fornecer aos formandos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes em cada 

ano letivo, informação global sobre o seu percurso formativo; proceder em conjunto com o Conselho de Turma, a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão 

de cada formando da turma, através da elaboração de um sucinto relatório descritivo com referência explícita a parâmetros como a capacidade de aquisição e 

aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação com os outros, de articulação com o meio envolvente e de 

concretização de projetos; anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada formando, com indicações relativas a 

atividades de remediação e enriquecimento e do perfil da evolução dos formandos, fundamentando-se na avaliação de cada módulo e na progressão registada em 

cada disciplina; promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre formadores e formandos; articular as atividades da turma com os pais e 
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encarregados de educação promovendo a sua participação; aplicar as medidas disciplinares de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética Escolar do ensino não superior; 

coadjuvar o diretor de curso em todas as funções de caráter pedagógico; apresentar ao Diretor da escola, um relatório crítico anual da atividade desenvolvida; 

presidir e coordenar as reuniões de avaliação e organizar o dossiê da turma. 

 

Os professores do projeto conducente à Prova de Aptidão Profissional (PAP), são designados pelo Diretor da escola, de entre os professores que lecionam a 

componente de formação técnica. Pelo acompanhamento e orientação da PAP, os professores têm direito a usufruir durante o período de acompanhamento do 

projeto de uma redução da componente não letiva. Compete aos professores orientadores da PAP: orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver e do produto 

a apresentar, na sua realização e na redação do projeto final; informar os alunos sobre os critérios de avaliação; decidir se o projeto e o relatório estão em condições 

de serem presentes ao júri; orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP e lançar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

Compete aos Professores/Formadores a organização, a realização e a avaliação do curso, nomeadamente: a articulação interdisciplinar; o apoio à ação técnico-

pedagógica dos professores que a integram; o acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e uma adequada transição 

para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes; a colaboração na construção da PAP; a planificação/gestão da recuperação de aprendizagens, tendo em 

vista o cumprimento dos planos de formação; garantir a totalidade das horas previstas para cada disciplina através de reposição de aulas ou permuta entre docentes; 

participar nas reuniões do Conselho de Turma; definir e informar os alunos dos critérios específicos de avaliação de cada módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      RPA/Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras  11/24 

  
 

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a 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/Grupos de Formação 

 N.º de Alunos  

(Totais por curso,  

em cada ano letivo) * 

2018 /2019 2019/2020 2020/2021 

 

N.º    T/GF  

 

N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL 

Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 1 22 1 22 ---- ---- 

Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 1 23 2 46 3 56 

Profissional Técnico de Desporto 1 15 1 14 ---- ---- 

Profissional Técnico de Restauração e Bar 1 22 1 14 1 12 

Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores / 
Técnico de Desporto 

---- ---- ---- ---- 1/2 9/13 

 
* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede 

 

 

1.7 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações 
eletrónicas. 

Projeto Educativo de Escola 2018/2021 
Regulamento Interno 2017/2021                                     
Regimento da Equipa EQAVET 

Guião de início de ano letivo (reunião DT cursos profissionais) 

Documento Base e Plano de Ação  Lista de Protocolos /Acordos de Cooperação 
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Relatório do Operador Regulamento do Ensino Profissional 
Plano de Atividades Anual – AEDMDM Regimento da Equipa Formativa (Ensino Profissional) 
Relatório de Autoavaliação Relatórios Trimestrais de Análise de Resultados 
Plano de Melhorias (CAF) 
Relatório de Execução do Plano de Melhorias 
(CAF) 

Relatório de Análise dos Questionários de Satisfação do Ensino Profissional | 2019-2020 

Disponíveis em: Página da escola (https://aefelgueiras.pt/site/) 

 

1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia 
da qualidade. 

(trancar a data relativa à situação não aplicável) 

 

      - Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em 01/09/2020. 

 

 

 

 

 

  



      RPA/Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras  13/24 

  
 

1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das 
evidências do seu cumprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendações para a melhoria do processo de 

garantia da qualidade da EFP
Ações

Elaboração de um plano de formação para os profissionais,

docentes e não docentes, tendo em consideração as suas

necessidades e expectativas, e em alinhamento com os

objetivos estratégicos do Operador. Desenvolvimento de um

instrumento de avaliação formal, com critérios formais e

objetivos, definidos no início de cada ciclo de avaliação;

O Plano de Formação do Agrupamento vai de encontro às necessidades identificadas no Agrupamento, bem como às expetativas de PD e PND, sendo estes 

auscultados em alinhamento com os objetivos estratégicos do operador: “Será, certamente, um plano em que se pretenda satisfazer as necessidades impostas 

pelos novos ritmos das escolas, um plano voltado para a tecnologia, ferramentas e competências digitais, ensino à distância, mas que alie a tudo isto as áreas 

científicas de cada grupo disciplinar, a cidadania, a flexibilidade curricular, a educação sexual e para a saúde”. A escola como centro de vida educativa constrói a 

sua autonomia a partir da natureza do contexto da comunidade em que está inserida, identifica os seus problemas e necessidades, as suas potencialidades e 

metas a atingir. Toda a prática educativa pode e deve contribuir para se alcançar um mundo melhor, baseada na ideia de que o uso e expansão do conhecimento 

podem contribuir para a organização de uma sociedade educativa, uma sociedade de conhecimento, em suma uma sociedade atualizada. A escola, seguindo 

todas as orientações emanadas na legislação atual tem, no seu percurso anual, a preocupação de resolver as carências ao nível de formação da sua comunidade 

educativa, procurando ir ao encontro da resposta adequada às suas necessidades e ao encontro da resolução dos problemas identificados no Projeto Educativo 

do Agrupamento - PEA. O Plano de Formação contempla um conjunto de ações ou propostas de ações (formais e não formais), tendo por base o contexto de 

desempenho profissional e a necessidade de investir em áreas consideradas prioritárias e de grande relevância para a escola e para os docentes, procurando a 

melhoria da qualidade de vida escolar, a promoção da igualdade de sucesso escolar, colocando-se ao serviço de toda a comunidade educativa e procurando a 

eficácia do sistema educativo. O Plano de Formação do Agrupamento, tendo em atenção o novo Regime Jurídico da Formação Contínua (RJFC), o levantamento 

e apuramento dos Interesses/Necessidades, e ainda os problemas identificados no próprio PEA, apresenta uma lista de ações de formação para os anos de 

2020/2021 e 2021/2022 e, apesar da sua natureza bianual, será, sempre que oportuno, monitorizado e atualizado, procurando assim uma adaptabilidade real e 

exequível. (evidência: Plano de Formação Biénio 20/22, pp. 3/4).

Foi elaborado um instrumento de avaliação formal, com critérios formais e objetivos definidos no início de cada ciclo de avaliação: “A monitorização do Plano terá 

por base o número de ações realizadas, o número de formandos inscritos, a percentagem de formandos que concluíram as ações, os inquéritos de satisfação de 

formadores e formandos e o impacto da formação nas práticas. Alguns destes procedimentos estão diretamente relacionados com o CFAE SN. Internamente 

será efetuado aos docentes um inquérito online em formato Forms. Os resultados desse inquérito serão divulgados e registados sempre que seja pertinente, com 

um mínimo de duas vezes no ano letivo. 

Todas as ações serão avaliadas pelos formandos, formadores e pelo Agrupamento, nos moldes definidos pelo Centro de Formação Sousa Nascente. O Plano de 

Formação terminará em 2022 e o seu grau de execução será avaliado pelo Conselho Pedagógico, no final de cada ano letivo. Da avaliação podem resultar 

reajustes com vista a garantir o cumprimento dos objetivos preconizados no Plano e no Projeto Educativo do Agrupamento. (evidência: Plano de Formação Biénio 

20/22, pp. 17/18).

Apesar de ter sido evidenciada a participação dos

stakeholders na definição dos objetivos estratégicos, esta

participação pode ser mais ativa e consolidada, em particular

nos stakeholders externos;

Foram aplicados aos Encarregados de Educação inquéritos de satisfação, no âmbito do EQAVET, nos quais podem registar sugestões de melhoria. Foram, 

ainda, implementados inquéritos de satisfação pela Comissão de Avaliação Interna (CAI – modelo CAF). Destaque-se, também, a inclusão de representantes dos 

EE/Pais no Conselho Geral e comissões de trabalho que visam a definição dos objetivos estratégicos da instituição, nomeadamente na Comissão de Avaliação 

Interna, Projeto Educativo, Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo, Plano de Atividades Anual, Estratégias de Educação para a Cidadania na Escola e 

Equipa da Formação. (evidência: documento de comissões de trabalho 2020-2021).

Com a Câmara Municipal de Felgueiras existe, igualmente, uma colaboração consolidada na definição dos objetivos estratégicos do Agrupamento – (evidências: 

Atas, convocatórias, protocolos…).

Relativamente às Entidades de Acolhimento, registou-se uma maior aproximação no delinear de objetivos estratégicos, nomeadamente através da 

implementação de inquéritos de satisfação, no âmbito do EQAVET, nos quais podem registar sugestões de melhoria (evidência: inquérito de satisfação 

implementado julho de 2020), da Caderneta do Tutor, ao longo da Formação em Contexto de Trabalho (evidência: Caderneta do Tutor) e também através das 

reuniões realizadas entre Tutor e Orientador da FCT (evidência: documento registo de contactos).

Foi evidenciada uma cultura de proximidade no contacto com

alunos e entidades FCT, mas devem ser implementados e

regulados mecanismos e formas de contacto claramente

definidos;

No que toca à Formação em Contexto de Trabalho, a cultura de proximidade foi evidenciada no ponto anterior. Em relação aos alunos destaque-se a Orientação 

Vocacional (evidência – documento SPO), a auscultação relativamente à preferência do curso a integrar (evidência – inquérito Forms), a auscultação feita pelos 

Diretores de Curso em relação à entidade de FCT a frequentar (evidência – atas mensais de equipa formativa), as reuniões de delegados e subdelegados 

(evidência: atas das reuniões), as aulas de DT/Aluno (evidência: atas de avaliação sumativa) e grupos de turma Teams, WhatsApp, Messenger…

O sítio da Internet, embora contendo informação geral sobre a

oferta formativa, não apresenta uma boa navegabilidade entre

os conteúdos e não é de utilização apelativa;

A página da escola foi melhorada, estando mais apelativa e apresentando uma melhor navegabilidade entre os conteúdos, com informação geral sobre a oferta 

formativa (evidência: página da escola - https://aefelgueiras.pt/site/ ).

Melhorar as formas de divulgação das metas e dos resultados

na comunidade educativa e com os stakeholders externos;

Foram publicitados na página da escola documentos tais como: o documento de Objetivos e Metas, O Relatório de Análise dos Questionários de Satisfação do 

Ensino Profisional 2019/2020, o Relatório de Análise de Resultados por período e o PAE, bem como a respetiva monitorização e o relatório do PAA.                           

Devem ser implementados os mecanismos de avaliação e

revisão do ciclo da qualidade para que se concretize a

circularidade entre as suas fases.

A circularidade do processo está concluída, pois o primeiro ciclo formativo já foi terminado. À data da primeira avaliação, não era possível dispormos dos 

indicadores de avaliação e revisão. Neste momento, estando o ciclo formativo concluído, procedemos à monitorização do mesmo com a aplicação de inquéritos e 

à realização das avaliações intercalares. Procedeu-se, igualmente, à alteração da caderneta do formando, adicionando um campo de sugestões onde as 

Entidades de Acolhimento as poderão registar. Criou-se, também um documento onde se registam semanlmente os contactos mantidos com as Entidades de 

Acolhimento, complementando, desta forma, o acompanhemento ao formando.
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II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas 
de gestão 

    (análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 

 

No ano letivo 2019/2020, no balanço final do ano, baseado nas respetivas atas de Equipas Educativas e respetivas pautas modulares, constatou-
se o seguinte: 

Indicador 4 – Taxa de Conclusão dos Cursos: 

Meta prevista para as turmas do triénio 2017-2020: 85 % - objetivo: superar nos triénios seguintes. 

Resultado global de turmas do triénio 2017-20 (turmas finalistas): 100 %, logo o objetivo foi superado 

 

Objetivo específico n.º 1: “Reduzir o abandono escolar” 

 

Relativamente ao objetivo n.º 1, a meta para as turmas finalistas do triénio 2017-20 era de 4%, tendo registado, contudo, uma taxa de 0%. 

Desta forma, a meta prevista foi claramente superada, segundo o alinhamento com o Quadro EQAVET.Objetivo específico n.º 2:” Reduzir a 

Taxa de Absentismo” 

 

Para o objetivo específico n.º 2, conseguiu-se manter a taxa prevista de 0%.  

 

Objetivo específico nº 3: “Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área de formação propostas no projeto educativo” 

 

Para o objetivo específico nº 3, há que considerar duas metas, ligadas ao sucesso: Taxa de conclusão dos módulos das disciplinas (Meta 

94,3%) e Taxa de conclusão da PAP (Meta 94,3%). Também aqui as metas foram superadas, uma vez que a taxa foi de 100% em ambas.  
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Objetivo específico n.º 4: “Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação” 

 

No que respeita ao objetivo específico n.º4, a meta definida é de 78% e a escola atingiu no final do triénio 100%, revelando uma interação 

consistente e frequente entre a Escola, através dos Diretores de Curso e de Turma e os Encarregados de Educação, o que justifica o 

resultado significativo e amplamente atingido no final deste triénio. 

(evidências: registo de contactos e cópia do registo de presenças das reuniões com EE). 

 

Indicador 5 – TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DOS CURSOS DE EFP 

 
Objetivo específico nº1: “Intensificar o relacionamento com as empresas” 

No objetivo específico n.º 1 há que ter em conta os seguintes pontos: 

1.º) Procurou-se chamar mais empresários e especialistas de diversas áreas de formação à escola. Entendeu-se medir esta meta por número 

médio de aulas com sessões técnicas nas turmas finalistas, por ano letivo do triénio 2017-2020. A meta era de 4 e foram realizadas, no âmbito 

do PIICIE TS CMF “Oficinas de Empregabilidade”, 2 aulas com sessões técnicas em grupo, com cada uma das turmas finalistas, e várias sessões 

individuais, levadas a cabo em parceria com a Câmara Municipal de Felgueiras. Desta forma, cumpriu-se a meta estabelecida. 

2.º) Organizar visitas de estudo às empresas; definiu-se como meta 3 visitas de estudo às empresas, por turma finalista, preferencialmente da 

região. No entanto, devido à situação pandémica, não foi possível cumprir com o que estava estipulado no PAA. 
 
3.º) Estabelecer novas parcerias com empresas: 

Definiu-se um número mínimo de 1 nova parceria por curso em funcionamento na escola, tendo sido esse número superado, como se pode 

observar no quadro seguinte: 
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Cursos N.º de Novos Acordos de Parceria 
  

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores                                                16 

  

           Técnico de Desporto                                     2 

  

           Técnico de Restaurante/Bar                                                8 

 

Estes números são resultado de um esforço constante, consistente e concertado por parte da Escola, essencialmente através dos Diretores de 

Curso e os Professores Orientadores, no sentido de uma aproximação da escola ao mundo empresarial
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Objetivo específico n.º 2: “Auscultar as empresas que recebem os alunos em FCT” 
 

Quanto ao objetivo específico n.º 2, a meta estabelecida era de 75%, no entanto, atendendo aos registos efetuados nas cadernetas de estágio, a mesma foi 

superada, atingindo os 100%. 

Objetivo específico n.º 3: “Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras, em relação às competências a 

melhorar/desenvolver pelos alunos” 
 

No que respeita ao objetivo específico n.º 3, pela primeira vez, neste ano letivo, a escola implementou um questionário de satisfação aos stakeholders externos, 

no entanto, estas sugestões também são pedidas nos relatórios de avaliação de FCT, que constam nas cadernetas dos formandos. Sendo igualmente prática, 

aquando da reunião final da FCT com o monitor da empresa, auscultar sugestões e possíveis melhorias. Os resultados aferidos, no geral, foram muito satisfatórios. 

(evidência: caderneta do formando). 

Objetivo específico n.º 4: “Realizar sessões de procura de emprego, dinamizadas pelos Serviços de Psicologia” 

Quanto ao objetivo específico n.º 4 realizaram-se duas sessões de procura de emprego, por turma, dinamizadas pelos Serviços de Psicologia da Escola, 

juntamente com a Direção, em parceria com a técnica do Projeto PIICIE. No que concerne à simulação de uma entrevista de emprego em cada turma finalista, 

de cada curso, assim como a elaboração de um CV, foi realizada, no entanto, iremos posteriormente simular individualmente, pois não tem sido concretizada 

desta forma. 
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Indicador nº 6a) - PERCENTAGEM DE ALUNOS QUE COMPLETARAM O CURSO E QUE TRABALHAM EM PROFISSÕES 

DIRETAMENTE RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico n.º 1: “Adequar sempre o perfil do aluno ao local de estágio, tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade” 

No início do ano letivo, os alunos são auscultados relativamente à preferência pelo local de estágio, no sentido de este ir ao encontro das suas expetativas, potencializando, desta 

forma, as suas competências e perfil. 

 

 

 

O indicador EQAVET 6a) incide sobre a colocação dos diplomados de EFP,  a exercer profissões relacionadas ou não relacionadas com o curso/área de educação e formação

CURSO
Nº FORMANDOS 

ENTRADA

Nº FORMANDOS 

CONCLUIRAM NO 

TEMPO PREVISTO

% DE FORMANDOS EM 

PROFISSÕES 

RELACIONADAS COM A 

ÁREA DE FORMAÇÃO

% DE FORMANDOS 

PROFISSÕES NÃO 

RELACIONADAS COM 

OUTRA ÁREA DE 

FORMAÇÃO

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 31 22 10,53% 78,95%

Técnico de Desporto 22 14 7,14% 92,86%

Geral 53 36 9,68% 90,32%

CICLO FORMATIVO 2017/2020

Na área Na área Fora da área Fora da área
No mercado 

de Trabalho

No mercado 

de Trabalho

Prosseguiram 

estudos

Prosseguiram 

estudos
Desempregados Desempregados Sem resposta

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 2 10,53% 15 78,95% 17 89,47% 1 2,86% 1 5,56% 3

Técnico de Desporto 1 7,14% 13 92,86% 14 73,68% 0 0,00% 0 0,00% 0

Geral 3 9,68% 28 90,32% 31 93,94% 1 3,13% 1 3,13% 3
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Indicador n.º 6b3) - PERCENTAGEM DE EMPREGADORES QUE ESTÃO SATISFEITOS COM OS FORMANDOS QUE 

COMPLETARAM UM CURSO DE EFP 

Observação: Foram inquiridas 18 empresas, onde trabalham 20 formandos, dos 36 que terminaram o Curso em 2020. 
Os resultados apresentam-se no quadro seguinte: 
 

 
Podemos constatar que no universo das empresas inquiridas a taxa de satisfação global é de 93%. 

 

 

 

 

 

Insatisfeito         

(1)
%

Pouco Satisfeito 

(2)
%

Satisfeito            

(3)
%

Muito Satisfeito 

(4)
%

Nível de 

Satisfação

% de 

Satisfação

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS (utilizar adequadamente, no posto de trabalho, os 

conceitos, os procedimentos, as ferramentas e os equipamentos específicos da 

profissão)

0 0,0% 2 10,0% 5 25,0% 13 65,0% 3,6 90,0%

PLANEAMENTO e ORGANIZAÇÃO (desenhar, planear e implementar ações de 

acordo com os calendários definidos; gerir várias tarefas, funções e prioridades, 

adaptando-se a diferentes situações)

0 0,0% 2 10,0% 7 35,0% 11 55,0% 3,5 90,0%

RESPONSABILIDADE e AUTONOMIA (ser credível e gerar confiança 

(pontualidade, assiduidade e disponibilidade; trabalhar bem, de forma 

independente)

0 0,0% 1 5,0% 6 30,0% 13 65,0% 3,6 95,0%

COMUNICAÇÃO e RELAÇÕES INTERPESSOAIS (ouvir, compreender, escrever e 

falar de forma eficaz; relacionar-se positivamente com colegas)
0 0,0% 1 5,0% 7 35,0% 12 60,0% 3,6 95,0%

TRABALHO EM EQUIPA (trabalhar com os outros de forma profissional e 

colaborativa, em prol de objetivos comuns)
0 0,0% 1 5,0% 5 25,0% 14 70,0% 3,7 95,0%

93,0%

3,56

Taxa de satisfação Global

Nível de satisfação global
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III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 

3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 

Área de Melhoria 
 

Descrição da Área de Melhoria 
 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 
Indicador 4 
Reduzir o abandono escolar  
 

   O1  
R e d u z i r  o  a b a n d o n o  e s c o l a r  d e  5 , 7 %  p a r a  4 %  

 

AM2 
Indicador 4 
Cumprimento das metas de sucesso por 
disciplina/área de formação propostas no Projeto 
Educativo 
 

O3  
R e d u z i r  o  n ú m e r o  d e  m ó d u l o s  e m  a t r a s o  

AM3 
Indicador 5 
Taxa de empregabilidade dos alunos diplomados 
 

O3 Aumentar de 75% para 77% 

 

 

AM4 

Indicador 5 
Intensificar o relacionamento com as empresas 
e/ou instituições 

O1 I n t e n s i f i c a r  o  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o s  s t a k e h o l d e r s  e x t e r n o s  
a u m e n t a n d o  a  t a x a  d e  7 5 %  p a r a  7 7 %  

 
 

 AM5 

Indicador 5 
Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas 
pelas empresas parceiras, em relação às 
competências a melhorar/ desenvolver pelos 
alunos 
 

O3 A f e r i r  a  s a t i s f a ç ã o  d o s  s t a k e h o l d e r s  e x t e r n o s  c o m  a  e s c o l a  
a u m e n t a n d o  a  t a x a  d e  7 5 %  p a r a  8 0 %  

 

AM6 

Indicador 6a) 
Taxa de alunos que trabalham em profissões 
diretamente direcionadas com o curso/área de 
formação 

 

O1  

A d e q u a r  o  p e r f i l  d o  a l u n o  a o  l o c a l  d e  F o r m a ç ã o  e m  C o n t e x t o  d e  
T r a b a l h o ;  p r e p a r a r  o  a l u n o  p a r a  a  i n s e r ç ã o  p r o f i s s i o n a l ,  
a u m e n t a n d o  a  t a x a  d e  7 5 %  p a r a  7 7 %  
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3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 

Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

O1 Persistir na orientação vocacional Abril 2021 Junho 2021 

O2 Concretizar atividades de integração no curso Setembro 2020 Julho 2021 

O3 Implementar a diferenciação pedagógica Setembro 2020 Julho 2021 

O4 Estimular o trabalho cooperativo Setembro 2020 Julho 2021 

O5 Identificar e registar elementos de risco (falta de assiduidade) Setembro 2020 Julho 2021 

O6 Comunicar de imediato ao Diretor de Turma situações de falta de assiduidade Setembro 2020 Julho 2021 

O7 Envolver e responsabilizar os Encarregados de Educação Setembro 2020 Julho 2021 

O8 Promover sessões de acompanhamento para o aluno pelos SPOE Setembro 2020 Julho 2021 

AM2 

O9 
Privilegiar as aprendizagens essenciais, bem como o documento “Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória”  
Setembro 2020 Julho 2021 

O10 
Aplicar diferentes metodologias de avaliação, adequando-as o mais possível às especificidades de 
cada aluno 

Setembro 2020 Julho 2021 

O11 
Proporcionar, sempre que possível, um apoio mais individualizado aos alunos com maiores 
dificuldades 

Setembro 2020 Julho 2021 

O12 Proporcionar ao aluno a recuperação dos módulos… Setembro 2020 Julho 2021 

AM3 

O13 Intensificar relacionamento com as empresas, promovendo contactos regulares e diversificados Setembro 2020 Julho 2021 

O14 
Auscultar as empresas que recebem os alunos em FCT, recolhendo sugestões/recomendações 
relativamente às competências a melhorar /a desenvolver nos formandos 

Setembro 2020 Julho 2021 
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AM4 O15 
Intensificar relacionamento com os stakeholders externos: aulas com sessões técnicas; visitas às 
empresas; convites para integrar o júri de Provas de Aptidão Profissional (PAP) 

Setembro 2020 Julho 2021 

AM5 O16 Realização do inquérito de satisfação Junho 2021 Julho 2021 

AM7 

O17 Realizar para as turmas finalistas uma sessão anual de técnicas de procura de emprego Abril 2021 Julho 2021 

O18 
Elaborar o Currículo Vitae, quer em Português, quer em Inglês, nas respetivas disciplinas e cartas de 
apresentação para todos os alunos finalistas  

Abril 2021 Julho 2021 

O19 Realizar, pelo menos, uma simulação de entrevista de emprego Abril 2021 Julho 2021 

 

 

IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 
contínua da oferta de EFP 

 

A Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, apesar de ser uma escola que caminha ainda com pouco histórico, tem vindo a desenvolver-se bastante no âmbito dos cursos 

profissionais. É uma instituição que se preocupa bastante com a inserção no mercado do trabalho e/ou com o prosseguimento de estudos dos seus formandos. Além disso, tem 

ministrado uma formação de qualidade, que vai de encontro aos interesses dos formandos e principalmente dos empregadores da região. Esta formação de qualidade tem o intuito 

de desenvolver saberes e competências necessárias para a sua evolução e formação ao longo da vida. A aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade implica inevitavelmente 

o envolvimento de todos os stakeholders (internos e externos), criando uma cultura de melhoria contínua da oferta do EFP, tornando cada vez mais atrativo junto dos jovens e 

encarregados de educação, fazendo crescer a credibilidade no sistema de EFP.  

Apesar de não ter nenhum ciclo formativo terminado, a nossa escola constituiu a Equipa EQAVET, no ano letivo de 2019/2020, com o intuito de associar um conjunto de stakeholders 

ao Plano de Ação, ao Documento Base e o Relatório do Operador. Ainda conseguiu reunir uma série de documentos que comprovam e evidenciam as atividades delineadas e 

organizadas.  

A certificação EQAVET permitiu proventos de eficácia, eficiência, qualidade e inovação para o nosso Agrupamento em todos os sentidos. Houve uma preocupação constante em 

melhorar algumas situações que constam do nosso Plano de Melhoria, de tal forma que existiu um maior envolvimento de todos os intervenientes, sejam eles externos ou internos. 
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A instituição teve sempre o cuidado de partilhar os documentos produzidos das variadíssimas formas, com a finalidade de obter feedback e sugestões. Ainda no âmbito da certificação 

de qualidade EQAVET, aquando da aplicação dos questionários de satisfação a todos os intervenientes do processo, os resultados foram bastante satisfatórios, o que demonstra 

estarmos no caminho certo. 

Futuramente temos intenção de continuar a reforçar as nossas parecerias e protocolos para que se possa atenuar os obstáculos e dificuldades que fomos enfrentando. 

A intenção desta escola e desta equipa é persistir, apurar e melhorar consequentemente, alargando e incluindo a todos este tipo de ensino, pois o lema desta escola continua a ser 

o seguinte: “Aqui nunca estamos sozinhos”. 
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