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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto Educativo da Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO é o instrumento que define, 

de modo global, coerente e articulado, todos os aspetos da vida da instituição: objetivos, princípios 

orientadores, natureza e variedade de respostas formativas, linhas de orientação enquadradoras de planos e 

programas de ação, estruturas e processos organizativos. 

A educação/formação é um processo global que, para além da indispensável aquisição de 

conhecimentos nas áreas sociocultural, científica e tecnológica, visa a preparação para os mais variados 

desafios que a vida ativa impõe e para a integração num mundo sem fronteiras; exigindo, mais do que o 

saber, a capacidade de adaptação à mudança e o espírito crítico que permitam opções conscientes na 

construção do futuro individual e coletivo. 

A ideia de que a educação e a formação se fazem ao longo da vida está no centro do nosso Projeto 

Educativo. Por isso, a Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO consistirá numa Escola profissional 

orientada para os/as jovens e centrada na formação Escolar e profissional de nível básico e secundário, 

assumindo-se como uma Escola inclusiva e abrangente; Escola para filhos/as e pais/mães, propondo-se 

disponibilizar uma oferta formativa diversificada. 

Na sequência do entendimento do enquadramento legal e das metas educacionais decorrentes da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, o presente projeto, que se prevê ser implementado no triénio 2016/2019, 

pretende desenvolver em benefício dos/as alunos/as como prioridade e, como garantia da qualidade de 

desempenho dos/as docentes e pessoal não docente de forma a responder aos interesses e expectativas 

dos/as mesmos/as. 

Espera-se que corresponda ao conhecimento dos contextos interno e externo em que se desenvolve o 

processo educativo e de formação do seu pessoal e que aí se estabeleçam as prioridades educacionais e a 

identificação de estratégias de intervenção, assim como a participação ativa dos/as seus/suas atores: 

alunos/as, pais/mães e encarregados/as de educação, direção, docentes, assistentes técnicos/as e 

operacionais. 

Assim, e de forma a manter atualizados os dados referentes à caracterização da instituição Escolar, o 

documento em apreço é estruturado com base nas seguintes dimensões que se integram e explicitam: 

a) Uma dimensão descritiva dos recursos físicos e humanos da população do funcionamento e 

organização educativa que se pretende implementar; 

b) Uma dimensão projetiva, focalizada nas expectativas face às necessidades de desenvolvimento da 

Escola, com maior incidência nas prioridades e nos aspetos mais decisivos do seu futuro. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE PROPRIETÁRIA  

A INFORPREPARAÇÃO – Formação Profissional e Consultadoria, Lda. é uma entidade privada 

sediada na Maia, com polos de formação nos concelhos de Lousada, Paredes (Região Norte), Aveiro e 

Anadia (Região Centro) constituída a 01 de Abril de 2003, tem como missão criar e implementar soluções 

formativas, na gestão de competências, ajustadas às reais necessidades da região, que superem as 

expectativas dos/as nossos/as alunos/as / formandos/as e parceiros, contribuindo para o desenvolvimento 

das pessoas e organizações. 

A INFORPREPARAÇÃO executa a sua atividade no âmbito da formação profissional e consultadoria, 

essencialmente na Região Norte e Centro, desenvolvendo cursos financiados e não financiados em 

diferentes modalidades de formação. 

Durante os primeiros anos de atividade, desenvolveu uma considerável oferta formativa 

essencialmente na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, dispersa geograficamente nas 

regiões Norte e Centro do país, com especial incidência nas zonas mais interiores e mais afastadas dos 

grandes centros urbanos.  

De facto, foi ao nível dessa área temática que foram diagnosticadas necessidades evidentes nas 

populações, pelo que se justificou o planeamento de uma intervenção formativa estruturada que permitisse 

suprir ou, pelo menos, atenuar as necessidades desse público – alvo, que eram na sua grande maioria 

ativos/as empregados/as e desempregados/as e ainda estudantes. 

Além dos cursos autofinanciados pelos/as formandos/as na área das TIC, no período de 2003-2007, 

desenvolveu também um vasto leque de cursos de formação cofinanciada no âmbito dos programas 

FORDESQ e POEFDS: Medida 2.1 Formação Contínua Profissional, Medida 4.4 Promoção da Igualdade de 

Oportunidades entre Homens e Mulheres e Ações Saber +. 

Nos últimos anos, nomeadamente desde 2008 realizou uma considerável oferta formativa em várias 

modalidades de formação, no âmbito do POPH.  

Em 2008 e 2009 executou uma candidatura de formações modulares certificadas (FMC’s) com recurso 

ao Catálogo Nacional de Qualificações, a qual envolveu 787 formandos/as com um volume total de formação 

de 35 288 horas em áreas como as ciências informáticas, comércio, secretariado, trabalho social e 

orientação, segurança e higiene do trabalho, tendo atingido um grau de execução de 95%. 
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Área de Formação 

Aprovado em Candidatura Executado Executado (%) 

Local  N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

481 - Ciências informáticas 441 20.750 420 19.545 95% 94% 

Maia 
Rebordões 

Santa Cristina 
do Couto 
Vila Chã 

Santo Tirso 
Roriz 

Fornelo 
Lordelo - 

Guimarães 

341 - Comércio 90 4.500 72 3.519 80% 78% 

346 - Secretariado e trabalho 
administrativo 

77 2.250 90 3.050 117% 136% 

762 - Trabalho social e 
orientação 

154 7.125 168 7.618 109% 107% 

862 - Segurança e higiene do 
trabalho 

54 2.450 37 1.556 69% 64% 

TOTAL 816 37.075 787 35.288 96% 95% 

Também em 2008, iniciou três cursos de Educação e Formação de Adultos/as (EFA’s), com perfis 

profissionais de Serviço de Mesa / Empregado de Mesa - B1, Agente em Geriatria - B2 e Serviço de Mesa / 

Empregado de Mesa - B3. Nos referidos cursos envolveu um total de 42 formandos/as, tendo atingido um 

grau de execução de 93%. 

Cursos 

Aprovado em Candidatura Executado Executado (%) 

Local  N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

EFA – Serviço de Mesa / 
Empregado de Mesa - B1 

15 11850 13 9826 87% 83% 

Santa 
Cristina do 

Couto 

EFA – Agente em Geriatria - B2 15 12600 14 11537 93% 92% 

EFA – Serviço de Mesa / 
Empregado de Mesa - B3 

15 30525 15 29518,5 100% 97% 

TOTAL 45 54.975 42 50.882 93% 93% 

 

A INFORPREPARAÇÃO, desde 2008, tem ainda desenvolvido, enquanto entidade formadora, diversos 

cursos de formação intraempresas no âmbito do POPH, tipologia 3.2 - Formação para a Inovação e Gestão, 

em empresas clientes, fazendo também o levantamento das necessidades formativas e elaboração do plano 

de formação. Ao longo desse período e até à data envolveu um total de 1 060 formandos/as, com um volume 

de formação total de 21 477 horas. 

Em 2010 iniciou dois cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF’s) com perfis profissionais de 

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos e Práticas de Ação Educativa, tendo envolvido um total de 

36 formandos/as. 
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Cursos 

Aprovado em Candidatura Executado Executado (%) 

Local  N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

Instalação e Operação de Sistemas 
Informáticos 

17 35456 9 22469 53% 63% 

Maia Práticas de Acção Educativa 19 40416 12 30917 63% 76% 

TOTAL 36 75.872 21 53.386 58% 70% 

 

Desde 2010 até à atualidade, fruto da parceria com o IEFP, tem vindo a desenvolver vários cursos no 

âmbito do Sistema de Aprendizagem em regime de alternância (formação em contexto de sala e em contexto 

de empresa) para jovens até aos 25 anos, na área da Estética e das energias renováveis – Solares Térmicos, 

Fotovoltaicos e Bioenergia, bem como desde 2013 nas áreas de Logística, Mesa/Bar e Vendas, tendo 

envolvido até à data um total de 588 formandos/as, dos quais 412 já concluíram a formação com uma taxa 

média de conclusão de 65% e de execução física de 75%. 

Área de Formação 

Aprovado em Candidatura Executado Executado (%) 

Local  N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 
Concluiram 

c/Aprov. 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

522 - Electricidade e Energia 160 537.520 103 394.710 64% 73% 

Maia 
Paredes 
Lousada 

815 - Cuidados de beleza 112 421.808 77 329.806 69% 78% 

341 - Comércio 60 192.200 37 133.730 62% 70% 

811 - Hotelaria e Restauração 80 270.160 52 204.818 65% 76% 

TOTAL 412 1.421.688 269 1.063.064 65% 75% 

 

Ainda em 2012 e 2013 executou duas novas candidaturas de formações modulares certificadas 

(FMC’s) no Norte e Algarve, com recurso ao Catálogo Nacional de Qualificações, a qual envolveu no Norte 

um total de 1 574 formandos/as com um volume total de formação de 61 945 horas em áreas como as 

ciências informáticas, comércio, secretariado e trabalho administrativo, trabalho social e orientação, 

enquadramento na organização/empresa, ciências informáticas, eletricidade e energia, serviço de apoio a 

crianças e jovens e segurança e higiene do trabalho, tendo atingido um grau de execução de 101%.  

Área de Formação 

Aprovado em Candidatura Executado Executado (%) 

Local  N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

341 - Comércio 70 3500 209 9371 299% 267,7% Maia 
Paredes 
Lousada       
Paços de 
Ferreira 

Santo Tirso 

346 - Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

54 2400 338 12640 626% 526,7% 

347- Enquadramento na 
Organização/Empresa 

45 2000 42 1527 93% 76,4% 
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481 - Ciências Informáticas 641 25000 279 12533 44% 50,1% 

522 - Electricidade e Energia 525 15000 185 6268,5 35% 41,8% 

761 - Serviço de apoio a 
Crianças e Jovens 

102 4800 404 14102 396% 293,8% 

762 - Trabalho Social e 
Orientação 

180 5400 20 1000 11% 18,5% 

861 - Protecção de Pessoas e 
Bens 

40 2000 59 2854 148% 142,7% 

862 - Higiene e Segurança no 
Trabalho 

30 1500 38 1649 127% 109,9% 

TOTAL 1.687 61.600 1.574 61.945 93% 101% 

 

Relativamente à candidatura do Algarve, envolveu um total de 140 formandos/as, nas áreas de 

comércio e secretariado e trabalho administrativo com um volume de formação de 5 967 horas e uma taxa de 

execução de 100%. 

Área de Formação 

Aprovado em Candidatura Executado Executado (%) 

Local  N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

N.º 
Formandos 

Volume 
Formação 

341 - Comércio 40 2000 40 1866 87% 83% 

Portimão 
346 - Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

100 4500 100 4101 93% 92% 

TOTAL 140 6.500 140 5.967 100% 92% 

 

No que diz respeito à formação autofinanciada pelos/as próprios/as formandos/as e organizações, tem 

vindo a desenvolver várias ações desde 2003 até à data, que vão desde da formação pedagógica inicial de 

formadores/as, TIC, à área de estética / cosmetologia, mediadores/as de cursos EFA’s, análise estatística de 

dados em SPSS, entre outras, envolvendo um total de 1 157 formandos/as. 
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Em termos globais, o gráfico abaixo representa a evolução da formação ministrada por ano civil, nos 

últimos 5 anos: 

 

Salienta-se o franco crescimento da atividade formativa, destacando-se o ano de 2013 como o de 

maior aumento. Fruto da inexistência de formação financiada (término do QREN e atraso na execução do 

Portugal 2020), o ano de 2014 apresentou uma quebra na formação ministrada em relação ao ano anterior, 

no entanto se compararmos com o ano de 2010, constata-se um forte crescimento, tanto ao nível do número 

de formandos/as envolvidos/as, como ao nível das horas de formação ministradas e consequentemente do 

volume de formação. 

O gráfico abaixo representa a evolução da taxa de conclusão por ao civil, salientando-se que esta se 

situa sempre acima dos 94%! 
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Em termos de taxas de execução física por ano civil, como se pode constatar no gráfico abaixo, muito 

embora esta tenha diminuído nos anos de 2011 a 2013, destaca-se o ano de 2014 com uma taxa de 

execução física acima dos 85% (ligeiramente superior a 2010), fruto dos esforços e das estratégias adotadas 

pela equipa pedagógica diminuindo assim as desistências e o absentismo. 

 

A atividade da INFORPREPARAÇÃO é desenvolvida em articulação com a comunidade em que se 

insere, traduzida no estabelecimento de parcerias com entidades reconhecidas ao nível local e regional pela 

credibilidade das suas atividades e pela referência social e económica que representam. Pretende-se que 

estas entidades sejam parceiras na divulgação dos Planos de Formação, e na sensibilização da população - 

alvo para a importância da aprendizagem ao longo da vida e da certificação Escolar, assim como contribuam 

para a elaboração de estudos de diagnósticos de necessidades que permitam a constante atualização, 

adequação e valorização permanente da sua oferta formativa. 
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Nesse sentido, a INFORPREPARAÇÃO pretende, para o ano de 2016, alargar a sua rede de parceiros 

/ clientes, bem como a sua área de atuação ao nível das diversas modalidades de formação, através da 

elaboração de candidaturas aos Programas Operacionais inseridos no Portugal 2020, nomeadamente, 

POCH, POISE e POCI, nas suas diferentes tipologias, revelando a sua capacidade de resposta às 

necessidades identificadas e sentidas pelos seus parceiros / clientes, público-alvo – jovens e adultos/as 

(ativos/as e desempregados/as), bem como no tecido empresarial envolvente. 

Deste modo, a INFORPREPARAÇÃO desenvolve a sua atividade formativa, com o objetivo de 

contribuir para a melhoria do desempenho profissional dos/as jovens e adultos/as, aumentando o nível de 

produtividade e competitividade, fortalecendo assim o tecido empresarial, reduzindo as desigualdades e os 

riscos de exclusão social, combatendo o desemprego, aumentando as competências pessoais e técnicas das 

pessoas, bem como a sua realização pessoal e profissional. 

No caso particular dos/as jovens, é desenvolvida formação com vista à aquisição de capacidades que 

lhes permitam integrar e concluir ações de formação que confiram certificação Escolar e profissional, com 

vista à integração no mercado de trabalho ou prosseguimento de estudos, aumentando a qualificação Escolar 

e profissional dos/as jovens, de forma a dar resposta às necessidades do tecido empresarial, contribuindo 

assim para a qualificação do território, como forma de promover o investimento e a competitividade. 

Neste sentido, a INFORPREPARAÇÃO encontra-se determinada a dar mais um passo em frente no 

seu objetivo de formar cidadãos/cidadãs com uma sólida formação pessoal, social, científica e tecnológica, 

propondo-se desta forma a constituir a Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO (EPT 

PROFENSINO). 

 

Elevados níveis de empregabilidade 

Após o término das ações de formação, a INFORPREPARAÇÃO a fim de perceber a eficácia das 

mesmas, efetua contactos com os/as ex-formandos/as, nas diferentes modalidades de formação, com o 

intuito também de atualizar a base de dados com a respetiva situação profissional e Escolar de cada 

formando/a. Nesse sentido, expomos abaixo os dados mais recentes, de acordo com as modalidades de 

formação desenvolvidas. 

Ao nível dos cursos de aprendizagem realizados desde 2010, a taxa de empregabilidade ascende a 

80%, como se pode constatar pelo quadro abaixo 



 

 

 

11/4

5 

 Doc.35.DP - EPT PROFENSINO 

Área de Formação

Formand

os 

Certifica

dos

Situação 

actual 

face ao 

emprego 

- 

Emprega

do

Situação 

actual 

face ao 

emprego 

- 

Desempr

egado

Prossegu

iu 

estudos 

(ensino 

superior)

Está a 

trabalhar 

na área 

de 

formaçã

o 

frequent

ada

Não está 

a 

trabalhar 

na área 

de 

formaçã

o 

frequent

ada

522 - Electricidade e Energia 58% 74% 24% 2% 80% 20%

815 - Cuidados de beleza 63% 85% 15% 0% 88% 12%

Totais (Média dos cursos concluidos em 2013) 60% 80% 19% 1% 84% 16%

522 - Electricidade e Energia 50% 80% 20% 0% 38% 63%

815 - Cuidados de beleza 63% 80% 20% 0% 75% 25%

341 - Comércio 60% 75% 25% 0% 89% 11%

Totais (Média dos cursos concluidos em 2014) 58% 78% 22% 0% 67% 33%

522 - Electricidade e Energia 70% 82% 18% 0% 22% 78%

815 - Cuidados de beleza 78% 84% 16% 0% 78% 22%

341 - Comércio 75% 73% 27% 0% 91% 9%

811 - Hotelaria e Restauração 70% 79% 21% 0% 70% 30%

Totais (Média dos cursos concluidos em 2015) 73% 80% 20% 0% 65% 35%
 

A taxa de empregabilidade atingida é fruto não só de todo o trabalho de acompanhamento durante a 

execução da formação, como também do acompanhamento personalizado após a conclusão de cada curso, 

o qual visa dar continuidade aos objetivos propostos na formação, que envolve aconselhamento na 

integração na vida ativa, divulgação de oportunidades de emprego (Bolsa de emprego), levantamento do 

perfil dos/as ex-formandos/as, acompanhamento às empresas e também aos/às formandos/as em formação 

prática em contexto de trabalho, tentando desta forma fomentar a empregabilidade. 

No âmbito das formações modulares certificadas, e no que concerne ao impacto das mesmas a nível 

profissional, a nível global, no início do curso 41% dos/as formandos/as encontravam-se na situação de 

empregados/as, sendo que 6 meses após o término da formação esse número aumentou para os 68%, ou 

seja, um acréscimo de 27% formandos/as empregados/as, como se pode constatar pelo gráfico abaixo.  
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Para além do fator empregabilidade, 95% dos/as formandos/as afirmou que a formação frequentada 

ajudou a melhorar o desempenho da atividade profissional e está a trabalhar na área de formação 

frequentada. Pelo exposto, conclui-se que para além de promover e a aumentar a empregabilidade, os/as 

formandos/as adquiriram novas competências técnicas, promovendo assim a manutenção dos postos de 

trabalho. 

 

 

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES  

Ao estabelecer a missão, os valores e a visão da EPT PROFENSINO, pretende-se, por um lado, 

explicitar a razão de ser da sua existência e, por outro, definir um conjunto de intenções e de aspirações para 

o futuro, de forma a servir de inspiração para os/as colaboradores/as e comunidade educativa, através da 

aplicação de padrões de conduta, que norteiam a atuação das pessoas na Escola.  

Missão 

Criar e implementar soluções formativas, na gestão de competências, ajustadas às reais necessidades 

da região, que superem as expectativas dos/as nossos/as alunos/as / formandos/as e parceiros, contribuindo 

para o desenvolvimento das pessoas e organizações. 

Valores  

A EPT PROFENSINO tem como matriz de atuação os seguintes valores: Inovação; Transparência; 

Igualdade; Eficiência; Integridade e Lealdade. 
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Visão 

A EPT PROFENSINO pretende, ser uma Escola de referência no ensino profissional e tecnológico, na 

zona norte do país, destacando-se pela ética, inovação, profissionalismo e qualidade do ensino e serviços 

prestados. 

Política da Qualidade 

A EPT PROFENSINO, entende que a QUALIDADE é fundamental e prioritária, no segmento da sua 

atuação e acredita que só um forte compromisso com a melhoria contínua da organização, permitirá 

desenvolver e fornecer todo o serviço segundo a sua Missão e que vá ao encontro da sua Visão. 

A INFORPREPARAÇÃO na qualidade de entidade proprietária da EPT PROFENSINO, assume gerir a 

sua organização pela qualidade, através da implementação das normas, metodologias e boas práticas de um 

Sistema de Gestão da Qualidade que expressa a sua identidade, pelo que irá alargar essa metodologia ao 

funcionamento da EPT PROFENSINO. Desta forma, a definição dos princípios e objetivos de gestão irá 

assentar: 

 Formação qualificante inicial de jovens com perfil ajustado ao tecido empresarial local e regional; 

 Recetividade permanente à inovação; 

 Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial e outras organizações nacionais e 

projetos de intercâmbios europeus; 

 Cumprimento dos requisitos emanados pela legislação e normas aplicáveis no sentido de garantir 

a qualidade/excelência dos serviços prestados; 

 Aposta na comunicação interna e na disponibilização de informação relevante para todas as 

unidades orgânicas; 

 Promoção da satisfação dos/as colaboradores/as, alunos/as, famílias, empresas, outras 

instituições e comunidade envolvente; 

 Desenvolvimento e implementação de metodologias que promovam a melhoria contínua. 

 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL DO MEIO ENVOLVENTE DA ESCOLA 

A EPT PROFENSINO está localizada na freguesia de Irivo, no concelho Penafiel, distrito do Porto, 

seguindo-se uma breve caracterização do mesmo. 
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4.1 Concelho de Penafiel 

O concelho de Penafiel pertence à sub-região do Tâmega e faz 

parte da região Norte. O seu núcleo principal integra-se no distrito do 

Porto, mas inclui ainda concelhos do distrito de Braga, do distrito de 

Viseu e do distrito de Aveiro. Limita a norte com o Ave e o Alto Trás-os-

Montes, a leste com o Douro, a sul com o Dão-Lafões e Entre Douro e 

Vouga e a oeste com o Grande Porto. Tem uma área de 2 629 km². 

Compreende 11 concelhos: Amarante, Baião, Castelo de Paiva, 

Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, 

Paços de Ferreira, Penafiel e Resende. A proximidade da Área 

Metropolitana do Porto confere-lhe um posicionamento privilegiado na 

rede de acessibilidades, estruturada em torno de um corredor bimodal, 

orientado no sentido este /oeste, formado pela A4/IP4 e pela Linha do 

Douro. 

Com uma população de cerca de 433.000 habitantes, uma densidade populacional de 236 hab/km2, 

correspondendo a 4% da população residente em Portugal e a 12% da região Norte, é uma das regiões mais 

jovens do país.  

Caracteriza-se pela concentração crescente da população nos centros urbanos e sedes de concelho e 

pelo despovoamento das áreas rurais e periféricas, à semelhança do que acontece no resto do país. Com a 

exceção de alguns municípios, a maioria apresenta uma densidade populacional superior ao valor médio 

nacional. A heterogeneidade da ocupação humana no território é visível, com os concelhos de maior 

dinamismo industrial (Paços de Ferreira, Felgueiras, Lousada e Penafiel) a apresentarem valores claramente 

mais elevados do que a restante região Norte. 

Território de transição entre a Área Metropolitana do Porto e o interior da região Norte, o Tâmega e 

Sousa é essencialmente uma região industrial, ainda que o padrão territorial difuso e heterogéneo, sem um 

zoneamento claro e diferenciado entre áreas urbanas, rurais ou industriais, apresente cenários e paisagens 

muito marcados pela ruralidade.  

Ainda que o tecido empresarial seja dominado pelas PME’s, existem grandes unidades industriais, 

regra geral associadas a grandes investimentos estrangeiros. A indústria têxtil, nomeadamente do calçado 

representa um enorme motor de desenvolvimento industrial, permitindo um lugar de destaque a nível regional 

e nacional. O território comporta ainda o cluster da madeira e do mobiliário mais bem-sucedido em Portugal. 

Penafiel é sede de um município com 212,82 km² de área, subdividido em 28 freguesias. Conforme a 

Lei nº 22/2012 de 30 de maio, algumas freguesias do concelho foram agregadas, passando de 38 para 28.  

O município é limitado a norte pelo município de Lousada, a nordeste por Amarante, a leste por Marco 

de Canaveses, a sul por Castelo de Paiva e a oeste por Gondomar e Paredes.  
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Penafiel está situada no topo e encostas da pequena colina Arrifana, entre o rio Sousa e o rio Cavalum 

afluentes do lado esquerdo do rio Douro. Localiza-se na parte mais central do distrito do Porto, numa zona 

interfluvial, Entre-os-Rios, o Tâmega e o Sousa que afluem para o Douro. 

O grupo dos indivíduos com idades compreendidas entre os 35 e 49 anos possui maior expressão no 

seio da população penafidelense. Por contraposição, o grupo dos/as idosos/as (65 - <85) apresenta os 

valores mais baixos. Pese embora, este último grupo registe valores inferiores aos restantes denota-se um 

envelhecimento populacional, por consequência da natural renovação das gerações. 

Relativamente ao interesse patrimonial Penafiel é dos concelhos do Norte português que atrai maior 

número de turistas, tanto pela sua beleza natural, como pelo seu património humano. 

Penafiel é um concelho de forte vocação e apelo turísticos. As suas manifestações de interesse 

perpassam vários domínios, como sejam, o seu património, a sua gastronomia, as suas paisagens naturais, 

as suas tradições, feiras e festividades, às quais acrescem as estruturas turísticas construídas e em 

construção. Penafiel é um concelho de montes, vales e rios, que pode ser fruído a partir de vários pontos e 

lugares como os belos planos de água decorrentes da albufeira do Tâmega ou as encostas agrestes do 

Douro. 

Também merecem um especial relevo, os monumentos que integram a Rota do Românico do Vale do 

Sousa (apoiada pela ON – AIBT Vale do Sousa). 

Também é de evidenciar o património e arquitetura rurais, existentes em vários lugares e aldeias do 

concelho, com especial incidência para as Aldeias Preservadas de Quintandona (Lagares). 

Nalgumas alturas do ano regista-se um aumento da afluência de turistas à cidade para eventos como a 

famosa feira de São Martinho, o recentemente criado festival literário Escritaria e a feira agrícola Agrival. 

Também as modernas estruturas de apoio à população realçam a inovação e a competitividade do 

concelho. Assim, novos centros educativos, estabelecimentos de ensino superior, recintos e pavilhões 

desportivos, adaptados às várias modalidades, perfazem um leque de equipamentos destinados a dar apoio 

às atividades recreativas e federativas por parte da população e dos jovens. 

No que respeita à Educação/níveis de instrução da população, segundo dados do INE de 2013, 

Penafiel apresenta níveis que se aproximam daqueles que se verificam no país: 34,3% dos/as habitantes 

possuem o nível de ensino básico do 1º ciclo, enquanto apenas 8,5% possui o ensino pós-secundário ou 

ensino superior. A freguesia de Abragão destaca-se com a maior percentagem de população que não possui 

qualquer nível de Escolaridade (13,5%), contrariamente à freguesia de Penafiel, que regista uma 

percentagem de 7,5% relativamente à população sem qualquer nível de Escolaridade e de 15,9% referente à 

população que concluiu o ensino superior. 

Penafiel apresenta um dinamismo económico e social que se impõe no contexto regional, tendo-se 

vindo a verificar uma crescente terciarização e um decréscimo das atividades ligadas ao setor primário.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tâmega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Douro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rota_do_Românico&action=edit&redlink=1
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É no setor secundário que se concentra a maior parte da estrutura económica do concelho, com 

particular destaque para as áreas da construção civil, extração de granitos, indústria transformadora, têxtil e 

da produção de vinhos verdes.  

Simultaneamente, tem-se vindo a assistir a um aumento bastante significativo do setor terciário, 

verificando-se cada vez mais, um maior número de empresas no concelho dedicadas ao comércio e serviços. 

Apesar da diminuição do peso da agricultura, ela constitui, ainda, um considerável sustentáculo para o 

concelho de Penafiel, assumindo especial relevo a criação de gado bovino e as plantações hortícolas, de 

milho, e de batata e a vinha. Para muitos/as residentes representa uma atividade complementar, orientada 

principalmente para uma agricultura de subsistência. 

No que diz respeito à população desempregada, em junho de 2015 encontravam-se 

desempregados/as 4.790 indivíduos, nos quais 2.265 homens e 2.525 mulheres, destes 2.005 encontravam-

se desempregados/as há menos de 1 ano e 2.785 há mais de 1 ano, enquadrando-se nos/as 

desempregados/as de longa duração.  

Se analisarmos estes dados por faixas etárias, a faixa etária mais representativa (2.124) situa-se entre 

os 35-54 anos, sendo que a população ativa com mais de 55 anos representa um total de 1.073 indivíduos. 

Quanto à população jovem com idades inferiores aos 25 anos representam 729 indivíduos. 

Em relação ao nível de instrução da população desempregada, 275 não possuem o 1º ciclo de ensino 

básico, 3.081 possuem escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico, destes 2.198 possuem 

escolaridade igual ou inferior ao 2º ciclo do ensino básico. Ainda no que diz respeito ao nível de instrução, 

995 possuem o 12º ano e apenas 439 possuem formação superior. 

No que concerne à Educação, o abandono escolar ainda resiste bem como a fraca qualificação da 

população que não reconhece a educação como prioridade. Os/As jovens preferem, obter o rendimento 

necessário para garantir a satisfação das necessidades básicas, recorrendo para tal à oferta de emprego 

disponível ou à imigração. 

 

4.2 Diagnóstico Estratégico 

A necessidade de adequar a oferta formativa à realidade do concelho envolvido implica um 

diagnóstico/planeamento estratégico.  

A polivalência da EPT PROFENSINO, quer em termos de recursos físicos, quer no estabelecimento de 

parcerias com empresas e instituições públicas ou privadas, deverá ir de encontro às necessidades 

verificadas no concelho de Penafiel, para que possa ajustar a oferta formativa às necessidades de formação 

locais e regionais e que, simultaneamente promovam a empregabilidade dos/as alunos/as / formandos/as. 
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Torna-se, assim, fundamental adequar a oferta de serviços educativos e formativos, quer enquanto 

Escola, quer como entidade formadora, aproveitando todas as oportunidades que forem possíveis e 

explorando nichos no domínio da formação de ativos, onde haja carência de respostas qualificantes. 

 

Recursos Necessidades Potencialidades Ameaças 

 

 Parceria estratégica com 

o IEFP 

 Cooperação com os 

Municípios  

 Trabalho em rede com os 

parceiros sociais e 

económicos 

 Envolvimento das Juntas 

de Freguesia 

 Protocolos já existentes 

com CQEP’s da região 

 Território com um 

elevado rácio de 

população jovem 

 Rede viária e de 

transportes adequada 

 Existência de uma forte 

massa associativa nos 

concelhos 

 Existência de atividades 

de grande relevo 

económico e artístico 

 Parques Empresariais de 

relevo e com empresas 

exportadoras 

 Boas relações de 

parceria existente com o 

tecido empresarial local 

 

 Combate ao abandono e 

insucesso Escolar  

 Dotar os/as jovens de 

competências técnicas 

que permitam a sua 

inserção no mercado de 

trabalho 

 Necessidade sentida e 

reconhecida, por parte do 

tecido empresarial, de 

quadros técnicos 

intermédios 

 Inexistência de uma 

Escola Profissional de 

referência na região 

 Necessidade de 

desenvolvimento de 

ações de formação 

profissional que permitam 

potenciar a qualificação 

da população adulta 

 

 

 A entidade proprietária 

possuir recursos 

humanos capazes de dar 

uma resposta positiva e 

adequada aos cursos que 

irá ministrar 

 A entidade proprietária 

possuir forte Know-how 

na área da educação e 

formação 

 Possuir equipamentos e 

recursos físicos 

adequados à exigência 

dos cursos a que se 

propõe ministrar 

 Vasto leque de empresas 

cooperantes e capazes 

de dar resposta às 

necessidades da 

Formação em Contexto 

de Trabalho (FCT) 

 Promoção de atividades 

lúdicas e culturais que 

promovam a participação 

dos/as alunos/as / 

formandos/as junto da 

comunidade envolvente 

 Elevada taxa de 

empregabilidade dos ex-

formandos/as que 

frequentaram os cursos 

desenvolvidos pela 

entidade proprietária 

 

 Conjetura económica 

desfavorável 

 Elevado desemprego 

 Diminuição das 

perspetivas de futuro, ao 

nível da estabilidade 

familiar, económica e 

profissional 

 As medidas de redução 

de custos implementadas 

no setor da 

educação/formação nos 

últimos anos 

 Elevada percentagem de 

alunos/as / formandos/as 

oriundos de famílias 

pertencentes a meios 

socioeconómicos baixos 

 Pouca participação dos 

pais/encarregados de 

educação na vida Escolar 

dos/as filhos/as / 

educandos/as 
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A INFORPREPARAÇÃO tem revelado índices de sucesso e de empregabilidade elevados (80%), 

números que espelham uma adaptação correta de um modelo organizativo específico aos cursos que 

ministra. Esse modelo privilegia a articulação entre a teoria e a prática, com particular insistência na última, 

correspondendo de uma forma mais adequada às expectativas e interesses dos/as jovens e adultos/as.  

Promove, também, de forma sistemática, uma estreita relação com o mundo de trabalho, preocupando-

se com a integração dos/as seus/suas alunos/as / formandos/as na vida ativa, através de um 

acompanhamento personalizado pós-formação, assente numa metodologia de interação direta e permanente 

com as empresas e organizações e inclusão das ofertas de emprego na bolsa de emprego da 

INFORPREPARAÇÃO, criando condições favoráveis e facilitadoras para o recrutamento e seleção dos 

recursos humanos.  

A INFORPREPARAÇÃO é apontada, pelos seus parceiros e comunidade local, como uma instituição 

pioneira, sendo considerada frequentemente como Escola de formação de referência. Cada vez mais 

empresas a procuram para recrutar quadros intermédios, o que gera uma empregabilidade elevada para 

os/as seus/suas diplomados/as. A prova disso é que muitos/as formandos/as asseguram contratos de 

trabalho ainda antes de concluírem os seus cursos. 

A INFORPREPARAÇÃO, ao longo de 13 anos de atividade, consolidou uma experiência enriquecedora 

e potenciadora de intervenções de qualidade face aos desafios do presente: 

 Desenvolveu e aplicou com sucesso um modelo de formação orientado para o mundo do 

trabalho, centrado no domínio técnico e na aprendizagem em contexto de trabalho, mas 

também na formação pessoal e social; 

 Promoveu e foi parceira em diversos projetos educacionais, económicos e sociais; 

 Desenvolveu o trabalho em rede, fomentando parcerias; 

 Tornou-se reconhecidamente uma instituição empreendedora, inovadora, criando valor 

acrescentado aos seus parceiros. 

Nesse sentido, a boa imagem e credibilidade da INFORPREPARAÇÃO, irá transitar para a EPT 

PROFENSINO, a qual pretende-se que seja reconhecida como Escola de referência pelos próprios 

organismos que a tutelam, tornando-se uma instituição credível perante as famílias e a comunidade local, 

recolhendo a preferência das empresas no que toca ao recrutamento dos seus diplomados. 
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5. SEDE DA EPT PROFENSINO 

A EPT PROFENSINO está localizada na freguesia de Irivo, concelho de Penafiel situado no distrito do 

Porto. 

A escolha da freguesia de Irivo, pertencente ao concelho de Penafiel, foi uma decisão estratégica, 

assente nos seguintes fundamentos: 

a) Localização central relativamente ao concelho de Penafiel, uma vez que está muito próxima do 

centro do concelho (5 km), próxima da Vila de Paço de Sousa (2 km), União de freguesia de Guilhufe e Urrô 

(3 km), Galegos (3 km), Rans (4 km), Fonte Arcada (6 km), Valpedre (7 km, Termas de São Vicente (8 km) e 

Lagares e Figueira (9 km), ou seja, a Escola está localizada numa área com grande densidade populacional 

(57% da população do concelho de Penafiel reside nas freguesias limítrofes da EPT PROFENSINO) e com 

bons acessos (4 Km da autoestrada A4); 

b) Localização junto das zonas industriais mais dinâmicas do concelho, aproximando assim fisicamente 

a Escola das empresas;  

c) Localização mais distante e equilibrada de outras Escolas profissionais já existentes (20 km para 

Paços de Ferreira, sendo a única Escola Profissional da região do Vale do Sousa (Escola Profissional 

Vértice)), oferta formativa insuficiente de cursos profissionais e vocacionais no concelho, contribuindo desta 

forma para uma adequada distribuição da rede de oferta formativa em função da procura existente. 

As instalações situam-se na Rua da Escola, n.º 113, na freguesia de Irivo, concelho de Penafiel. A EPT 

PROFENSINO apostou na qualidade das suas infra-estruturas, tanto a nível de espaços físicos, como a nível 

de equipamentos. No que concerne aos espaços físicos, os mesmos foram alvo de uma intervenção 

profunda, sendo constituídos por quatro (4) salas de aula, um (1) centro de recursos composto por sala de 

informática e multimédia e biblioteca, um (1) laboratório de físico-química, uma (1) sala teórico-prática onde 

funcionarão as atividades oficinais, uma (1) sala de professores/as, uma (1) sala de coordenadores/as de 

cursos, uma (1) cozinha totalmente equipada, espaço pedagógico de convívio dos/as alunos/as onde 

funcionará o refeitório e bar, gabinete de psicologia e orientação educativa e profissional, secretaria e arquivo, 

gabinete da direção pedagógica, gabinete da direção executiva, sala de reuniões, instalações sanitárias 

(sendo uma adaptada a pessoas com mobilidade reduzida), entre outros serviços de apoio. Todas as 

instalações são amplas, as salas de aula têm capacidade para no mínimo 26 alunos/as, apresentando boas 

condições de segurança e higiene e bom estado de conservação, iluminação natural, sistema de 

climatização, possuindo mobiliário e equipamento adequado e necessário à formação que acolhem. 

Consciente da nova realidade e das novas exigências, a direção fez uma forte aposta em novas 

tecnologias, estando atualmente a escola equipada com o mais moderno material informático e software, com 

inúmeras potencialidades de utilização.  Este equipamento serve de suporte a todos os serviços pedagógicos, 

administrativos e financeiros, estando implementado um sistema de informação integrado de gestão 
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pedagógica e administrativa. Todas as salas de aulas estão equipadas com um computador, ligado em rede, 

que permite aos/às professores/as aceder ao livro de ponto eletrónico, conteúdos programáticos e notas 

dos/as alunos/as. Permite ainda o acesso à Internet, podendo o/a professor/a, em qualquer disciplina, 

lecionar aulas interativas, através de projeção multimédia.  

Os/As alunos/as têm à sua disposição vários computadores diretamente ligados à Internet durante todo 

o período escolar. O centro de recursos está ainda equipado com 26 computadores, ligados em rede e com 

acesso wifi.  

Na EPT PROFENSINO foi instituída a prática da elaboração e produção sistemática de guiões/manuais 

para todos os módulos dos cursos, os quais serão, também, disponibilizados em formato digital. 

Estes guiões/manuais destinam-se a servir de guião aos/às alunos/as no processo de ensino-

aprendizagem, em substituição dos manuais escolares inexistentes no mercado para os nossos programas 

ou que apenas existem para algumas disciplinas. Porém, mesmo nos casos em que existam manuais 

escolares publicados, estes podem ser utilizados nesta Escola como recurso de apoio, no entanto será 

produzido anualmente um guião/manual próprio, por disciplina, adequado à realidade da EPT PROFENSINO, 

dos/as seus/suas alunos/as, do curso em questão e do seu projeto curricular. 

Permite-se assim ao/à aluno/a uma progressão mais autónoma e mais consentânea com o modelo de 

formação em estrutura modular, deixando aos/às professores/as / formadores/as mais disponibilidade para o 

acompanhamento e apoio individualizado e colocando o/a aluno/a no centro do (seu) processo de ensino-

aprendizagem. 

                  

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL 

A organização - Escola enquanto sistema é portadora de uma autonomia endógena que lhe confere a 

capacidade de traçar o seu próprio caminho e de definir o seu próprio ritmo. À EPT PROFENSINO compete 

racionalizar e contribuir para a construção do significado da inovação, atendendo à forte modernização e 

dinâmica que se faz sentir no tecido económico-social da região onde atua. 
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Em consequência, qualquer projeto assenta numa organização Escolar facilitadora da integração global 

e da adaptação aos currículos escolhidos. 

6.1. Órgãos da EPT PROFENSINO  

A estrutura orgânica da EPT PROFENSINO compreende os seguintes órgãos: 

a) Direção Geral da Escola; 

b) Direção Executiva; 

c) Direção Técnico-Pedagógica; 

d) Direção Administrativo-Financeira; 

e) Serviços da Qualidade; 

f) Conselho Pedagógico; 

g) Conselho Consultivo; 

 

Organograma da Escola 

 

Direção Geral da 

Escola 

Direção Técnico-

Pedagógica 

Conselho 

Consultivo 

Direção Administrativo-

Financeira 

Diretores de 

Turma 

Coordenadores 

de cursos 

Serviços 

Administrativo

s 

Contabilista 

Certificado 

Pessoal Auxiliar 

de Ação 
Educativa 

Serviços da 

Qualidade 

Conselho 

Pedagógico 

Corpo Docente Serviços de Psicologia e 

Orientação 

Direção Executiva 
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6.2 Organização Pedagógica 

A Escola funcionará em regime diurno e noturno. As aulas decorrerão tanto no interior do edifício como 

no exterior, onde têm lugar atividades das práticas simuladas e visitas de estudo. 

Todos os cursos terão atividades de Formação em Contexto de Trabalho em entidades selecionadas, 

com as quais será elaborado um protocolo de cooperação, sendo os/as alunos /as / formandos/as 

acompanhados/as nas mesmas por um profissional da instituição acolhedora e pela Escola através de um 

professor/a orientador/a, que os/as visita e acompanha com regularidade no local de trabalho. 

Nesse sentido, a organização pedagógica na EPT PROFENSINO assentará numa sistematização do 

processo de monitorização coerente durante a formação, a inserção profissional e o acompanhamento do 

percurso dos/as diplomados/as. Para pôr em prática uma formação profissional de qualidade e qualificante, a 

Escola irá implementar mecanismos de monitorização para cada uma das etapas (formação, inserção 

profissional e acompanhamento do percurso dos/as diplomados/as). Nesta medida os cursos funcionarão em 

ligação estreita e permanente com as empresas/instituições para dar resposta às necessidades e 

expectativas das mesmas. 

a) Durante a realização da formação: O acompanhamento do/a aluno/a / formando/a durante a 

formação e na relação Escola/empresa é assegurado por uma equipa pedagógica de trabalho composta pela 

Diretor/a Pedagógico/a, Coordenador/a de Curso, Diretor/a de Turma, Docentes, Orientador/a da FCT e 

Orientador/a de Prova de Aptidão Profissional (PAP). Esta equipa tem como função aferir/validar as 

competências adquiridas pelo/a aluno/a / formando/a. Estes são ainda acompanhados/as, durante o curso, 

pelo SPO através da orientação profissional e vocacional. Compete à equipa pedagógica a organização, 

realização e avaliação do curso, a articulação interdisciplinar e o acompanhamento do percurso formativo 

dos/as alunos/as / formandos/as, promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de transição para 

a vida ativa, uma adequada integração no mercado de trabalho.  

No sentido de garantir uma estreita coordenação entre pais/mães e encarregados/as de educação e a 

Escola são promovidas regularmente, pelos/as diretores/as de turma, reuniões e contactos presenciais, 

telefónicos ou pelas vias postal e e-mail. Como estrutura intermédia importante na vida da Escola e com o 

objetivo de promover a formação integral dos/as alunos/as / formandos/as e o seu sucesso Escolar, os/as 

diretores/as de turma fazem, de uma forma sistemática e regular, o encaminhamento de alunos/as / 

formandos/as para a sala de estudo, apoios educativos e orientação Escolar. O papel dos/as diretores/as de 

turma incide também na prevenção e correção da indisciplina, o que implica uma ligação permanente com 

os/as encarregados/as de educação. No que diz respeito à prevenção do abandono Escolar destaca-se a 

articulação constante com a equipa multidisciplinar. Quanto a casos de alunos/as / formandos/as com 

necessidades educativas especiais ou carências económicas, a sinalização faz-se através dos/as 

professores/as do conselho de turma, diretor/a de turma ou direção. 
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A EPT PROFENSINO privilegiará, assim, o acompanhamento individualizado, os trabalhos de 

projeto/investigação, a simulação de situações reais em sala, as visitas de estudo, a partilha de experiências 

com profissionais qualificados/as e a cooperação direta com o tecido empresarial. 

b) Durante a inserção profissional: Durante a formação, o/a aluno/a / formando/a manterá contactos 

regulares com o tecido empresarial local, como forma de enriquecimento curricular e promoção de simulação 

de situações reais vivenciadas no mundo do trabalho. Estes contactos são o ponto de partida para a inserção 

gradual do aluno/a / formando/a no mercado de trabalho, perspetivando o seu acolhimento profissional nos 

quadros da empresa/instituição após a concretização da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e a 

conclusão do curso. Sendo assim, a consecução da FCT e a apresentação da Prova de Aptidão Profissional 

(PAP) deverão constituir momentos fundamentais para que os/as alunos/as / formandos/as fomentem a 

necessidade do meio empresarial em contratá-los/as.  

c) Acompanhamento pós-formação: De forma a fomentar o emprego entre os/as diplomados/as da 

Escola, a EPT PROFENSINO irá apostar num acompanhamento personalizado após a conclusão de cada 

curso, o qual visa dar continuidade aos objetivos propostos na formação, que envolve aconselhamento na 

integração na vida ativa, divulgação de oportunidades de emprego (Bolsa de emprego), levantamento do 

perfil dos/as ex-alunos/as / formandos/as, acompanhamento às empresas e também aos/às ex-alunos/as / 

formandos/as na sua inserção no mercado de trabalho. 

Organização curricular e avaliação 

Os planos de estudo dos cursos que irão ser ministrados na EPT PROFENSINO seguem o plano de 

estudos aprovado pelo Ministério da Educação e incluem as seguintes componentes: 

• Sociocultural (para ensino profissional e Cursos de Educação e Formação de Jovens); 

• Científica (para ensino profissional e Cursos de Educação e Formação de Jovens); 

• Tecnológica (integrando a Formação em Contexto de Trabalho, para ensino profissional e Cursos de 

Educação e Formação de Jovens); 

A formação das componentes técnica, tecnológica e prática devem ser desenvolvidas, sempre que 

possível, em ligação com as empresas e centros de formação locais, proporcionando a realização da 

formação em contexto de trabalho e de experiências de trabalho. 

É obrigatória a realização de uma Prova de Aptidão Profissional - ensino profissional para a conclusão 

do curso, a qual faz parte integrante da avaliação e deve comprovar saberes e competências desenvolvidas 

ao longo da formação. 

Organização da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

A formação em contexto de trabalho no caso dos cursos profissionais e cursos de CEF (FCT) realiza-

se em posto de trabalho em empresas/instituições, sob a forma de estágio/experiência de trabalho. Enquanto 
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nos Cursos Profissionais se realiza em duas etapas distintas, numa fase intermédia (2.º ano) e numa fase 

final do curso (3.º ano), nos Cursos de Educação e Formação ocorre no 2.º ano do curso, sendo a FCT/PS 

regida por um Regulamento, definida por um Plano de Formação da FCT e assente num Protocolo de 

Cooperação da FCT celebrado entre a EPT PROFENSINO e a empresa/instituição. 

A organização e desenvolvimento da FCT obedecem a um “Plano de Formação em Contexto de 

Trabalho”, objeto de negociação entre as partes envolvidas e subscrito pelo/as aluno/a / formando/a, pelo 

órgão de Direção Pedagógica da Escola, pela empresa/instituição e também pelo/a encarregado/a de 

educação, em caso de alunos/as menores de idade. A FCT desenvolve-se sob orientação de um/a 

professor/a responsável pela lecionação de disciplinas da componente de formação técnica, designado 

“Orientador/a da FCT”, que assegura as funções pedagógicas em relação direta com um/a ou mais alunos/as, 

supervisionando a realização da sua atividade prática e funcionando como elemento de ligação entre o 

estabelecimento de ensino e a empresa/instituição onde é acompanhado/a pelo/a “Orientador/a Profissional 

/Monitor/a da FCT”. 

A FCT/PS é encarada como o início de um processo que visa preparar o/a jovem para a futura 

atividade profissional, permitindo-lhe o contacto com situações e experiências reais. A avaliação da FCT é 

contínua e incide sobre as capacidades de adaptação do/a aluno/a / formando/a ao meio profissional e à 

capacidade de aplicação dos conhecimentos, competências e atitudes desenvolvidos durante a formação. 

Durante a FCT o/a aluno/a / formando/a faz-se acompanhar da sua Caderneta da FCT e no fim elabora um 

Relatório, elemento a integrar na avaliação. Nesta fase é valorizada a autoavaliação do/a aluno/a / 

formando/a para que este tenha consciência das suas capacidades e limites, bem como permitir uma reflexão 

sobre a sua forma de estar e atuar, que deverá depois manter e desenvolver na sua vida profissional. A 

classificação/avaliação final da componente de FCT resulta do cumprimento/qualidade dos critérios de 

avaliação observados nos/as alunos/as / formandos/as.  

Mecanismos de recuperação em situações de insucesso Escolar 

Tendo em vista a promoção do sucesso escolar dos/as alunos/as / formandos/as e como meio de 

combater possíveis dificuldades/insucesso, a EPT PROFENSINO implementará mecanismos de promoção do 

sucesso escolar ao longo do curso e que assentam em metodologias educacionais de apoio e encorajamento 

para os/as alunos/as / formandos/as que manifestem maiores dificuldades. Essas metodologias assentarão: 

a) A valorização da avaliação formativa com caráter sistemático positivo e contínuo, onde se privilegia 

a participação e responsabilização por parte de todos/as os/as intervenientes no processo de aquisição de 

competências; 

b) O ensino individualizado e dirigido às capacidades, motivação e ritmo próprio de cada aluno/a / 

formando/a; 

c) Ações de acompanhamento e complemento pedagógico, orientadas para a satisfação de 

necessidades específicas; 
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d) A exploração das áreas reveladoras de maiores potencialidades por parte do/a aluno/a / formando; 

e) Atividades de enriquecimento e utilização das TIC no processo do ensino-aprendizagem; 

f) A existência de épocas especiais de exames; 

g) O maior envolvimento e acompanhamento por parte de todos os intervenientes no processo 

educativo; 

h) Ações de orientação Escolar e profissional e de apoio ao desenvolvimento psicológico individual 

dos/as alunos/as / formandos/as, pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO); 

i) Ações de apoio ao crescimento e desenvolvimento pessoal e social dos/as alunos/as / formandos/as, 

visando igualmente a promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de risco. 

Serviços especializados de Apoio Educativo 

Os serviços especializados de apoio educativo destinam-se a promover a existência de condições que 

assegurem a plena integração escolar dos/as alunos/as / formandos/as, devendo conjugar a sua atividade 

com as estruturas de orientação educativa. 

Os serviços de apoio educativo integram apoio pedagógico acrescido que visa fornecer aos/às 

alunos/as / formandos/as meios auxiliares de aprendizagem que lhes permitam recuperar ou superar as suas 

dificuldades. Este apoio é prestado por docentes/formadores/as e concretiza-se em aulas suplementares, 

elaboração de trabalhos de investigação, trabalhos de projeto ou estudo orientado. Este apoio educativo 

desencadeia-se por iniciativa do/a professor/a / formador/a da disciplina, mediante a apresentação de uma 

proposta em que são identificadas as dificuldades do/a aluno/a / formando/a e se propõem as estratégias de 

remediação, devendo a proposta ser remetida à apreciação do/a Diretor/a Pedagógico/a e ser aprovada 

pelo/a Diretor/a Executivo/a. 

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) funcionam na direta dependência do Órgão Técnico-

Pedagógico e apresentarão anualmente um Plano Anual de Atividades (P.A.A.) que será aprovado pela 

Direção da Escola. No final do ano letivo, estes serviços apresentam um relatório sumário de suas atividades 

para análise/avaliação da Direção da Escola. Cabe aos SPO: 

a) Proceder ao acompanhamento sistemático de casos com problemas específicos de aprendizagem 

e/ou comportamento; 

b) Acompanhar os/as alunos/as / formandos/as na sua integração; 

c) Sensibilizar e orientar a família nos aspetos psicológicos relativamente ao desenvolvimento do 

jovem, de modo a intervir mais eficazmente no processo educativo; 

d) Participar no processo de orientação vocacional e profissional dos/as alunos/as / formandos/as; 

e) Colaborar no planeamento, organização e monitorização de ações de formação/sensibilização; 



 

 

 

26/4

5 

 Doc.35.DP - EPT PROFENSINO 

f) Efetuar pesquisa, análise e tratamento da informação científica e instrumentos de avaliação 

psicológica, no âmbito da formação profissional; 

g) Apoiar na divulgação da oferta formativa junto de outras instituições realizando Sessões Externas de 

Informação Escolar e Profissional; 

h) Executar um Programa de Desenvolvimento de Competências de Procura de Emprego junto dos/as 

finalistas dos cursos, visando facilitar os processos de procura e obtenção de colocação profissional dos 

mesmos. 

 

6.3. Oferta Formativa 

A EPT PROFENSINO propõe-se desenvolver um conjunto de valências formativas e de qualificação, 

que lhe permitirão dar resposta cabal à sua missão, diversificando a oferta formativa, indo ao encontro das 

necessidades de qualificação e requalificação dos/as jovens, mas também da população ativa. 

a) No domínio da formação inicial de jovens: 

● Cursos de Educação e Formação de jovens de nível básico 

● Cursos Profissionais de nível secundário; 

No âmbito da oferta do sistema educativo e de formação, a oferta curricular da Escola, poderá variar no 

que se refere a públicos e modalidades de formação em função das orientações da tutela nesta matéria e dos 

diversos contextos sociais e económicos das comunidades regional e nacional. Nestas escolhas deverão ser 

tidas em conta as necessidades profissionais decorrentes do fator empregabilidade, não se descurando os 

fatores motivacionais dos/as alunos/as / formandos/as e das famílias. 

b) No domínio da aprendizagem ao longo da vida: 

● Cursos de Educação e Formação de Adultos/as (EFA); 

● Unidades de Formação de Curta Duração (Formação Modular Certificada), inseridas no 

Catálogo Nacional de Qualificações; 

Consciente da necessidade de qualificação profissional dos recursos humanos da região, não só ao 

nível da Escolarização como do desenvolvimento de competências técnicas e humanas necessárias ao bom 

exercício de uma atividade profissional, a EPT PROFENSINO procurará dinamizar um conjunto de respostas 

formativas dirigidas à população adulta, concretamente: 

 Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) destinados a indivíduos com idade igual ou 

superior a 18 anos, não qualificados ou sem qualificação adequada, que pretendam elevar as suas 

qualificações. Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de dupla certificação e, sempre que 
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tal se revele adequado ao perfil e história de vida dos/as adultos/as, apenas de habilitação Escolar. 

Estes cursos dão a possibilidade de adquirir habilitações Escolares e/ou competências profissionais, 

com vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado de trabalho. 

 Formação Modular Certificada desenvolvida para público externo (inserida no Catálogo Nacional de 

Qualificações), que poderá permitir posteriormente a conclusão de percursos Escolares, por via do 

reconhecimento por parte dos Centros Qualifica. Destina-se a ativos/as empregados/as ou 

desempregados/as, que pretendam desenvolver competências, e aperfeiçoar os conhecimentos, 

podendo ser, igualmente, utilizada em processos de reciclagem e reconversão profissional, 

proporcionando, deste modo, a aquisição dos conhecimentos necessários à integração num mercado 

de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. 

 

6.5. Estrutura Interinstitucional 

Envolvimento institucional do tecido social na Escola 

A participação de entidades representativas do tecido social nas atividades da EPT PROFENSINO é 

considerada como fundamental para a promoção de formas de cooperação e a inserção no mercado de 

trabalho dos/as jovens diplomados/as. 

O envolvimento do tecido social em órgãos da Escola é conseguido através de protocolos firmados 

com diversas empresas/organizações da região e pela participação destas entidades no Conselho Consultivo. 

Por um lado, serão beneficiadas as empresas/organizações que recebem os/as estagiários/as, criando 

condições para a sua futura inserção e recebendo simultaneamente conhecimentos atualizados e “Know-

how” técnico, por outro lado, será beneficiada a Escola que presta um serviço de utilidade ao tecido social e 

empresarial e que cria condições favoráveis à inserção do seu produto final – os/as jovens diplomados/as. 

No Conselho Consultivo da Escola terão assento representantes das principais instituições do concelho 

de Penafiel, sendo eles: 

a) A Diretora Geral da entidade proprietária, que presidirá; 

b) O/A Diretor/a Executivo/a; 

c) O/A Diretor/a Pedagógico/a; 

d) O/A Diretor/a Administrativo/a e Financeiro/a; 

e) Um/a Representante do Conselho Municipal de Educação; 

f) Um/a Representante da Junta de Freguesia, onde está sedeada a Escola; 

g) Um/a Representante do I.E.F.P; 
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h) Um/a Representante da Associação Empresarial; 

i) Um/a Representante de uma Associação sem fins lucrativos; 

j) Um/a Representante dos/as alunos/as; 

k) Um/a Representante dos/as encarregados/as de educação. 

 

Envolvimento da EPT PROFENSINO no tecido empresarial e social  

O envolvimento institucional do tecido social e económico revela-se fundamental na articulação 

estratégica que se quer implementar entre a EPT PROFENSINO e a comunidade envolvente. Neste sentido, 

esta articulação passará pelo estabelecimento de iniciativas de interligação entre a Escola e a estrutura 

económica local, como meio de desenvolvimento de competências: 

a) Aplicação de várias iniciativas/atividades na Escola, em parceria com as empresas/instituições, em 

direção à criação de uma cultura de inovação, criatividade, combate ao abandono escolar, desenvolvimento 

do empreendedorismo e promoção do emprego. 

b) Desenvolver iniciativas/atividades no âmbito do projeto podem abranger várias áreas, numa 

convergência entre os projetos educativos da Escola e a tipologia/atividade de cada empresa/instituição. 

c) Colaborar na elaboração de diagnósticos de qualificações e necessidades formativas, de forma a 

que possam ser dadas respostas adequadas às necessidades de mão-de-obra qualificada manifestadas por 

parte do tecido empresarial da região; 

d) Acolher alunos/as / formandos/as da Escola para que os mesmos possam desenvolver a sua 

formação em contexto de trabalho; 

e) Promover o empreendedorismo e cidadania, o sucesso Escolar, desenvolvimento vocacional e 

pessoal nos/as jovens e adultos/as, através de novos modelos de referência com base nas histórias de vida 

de profissionais/empresários de sucesso (Pessoas e Profissões); 

f) A Escola é ainda valorizada pela disponibilização, junto dos/as seus/suas alunos/as / formandos/as, 

de iniciativas/atividades educativas ligadas às temáticas do empreendedorismo, gestão e inovação, que 

favoreçam a inserção no mercado de trabalho dos/as alunos/as / formandos/as; 

g) É na potenciação destes dois vetores - incentivo à inovação e empreendedorismo por um lado, e 

fomento do emprego, por outro - conjugada com a constatação que é através de uma abordagem pedagógica 

destas matérias junto de alunos/as e formandos/as, que se estimula o desenvolvimento de qualidades como o 

conhecimento, a curiosidade, a motivação, a proatividade e capacidade de iniciativa, que se consolidam 

sociedades inclusivas e prósperas. 
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Estabelecimento de parcerias e protocolos 

Partindo do pressuposto que a comunidade Escolar deve privilegiar o envolvimento da sociedade civil, 

reforçando o trabalho em rede e o estabelecimento de parcerias com os/as seus agentes mais dinâmicos, 

nomeadamente as empresas, associações, autarquias, organizações e as instituições de ensino superior, 

reforçando a ligação com o meio envolvente e dando respostas adequadas às necessidades de mão-de-obra 

qualificada manifestadas por parte do tecido empresarial da região, a EPT PROFENSINO desenvolveu ações 

conjuntas com vista ao estabelecimento de protocolos de cooperação com um conjunto de empresas e 

organizações públicas e privadas de elevada relevância e prestígio no concelho de Penafiel, as quais passa-

se a citar: 

 CQEP do Agrupamento de Escolas do Pinheiro 

 Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa 

 Câmara Municipal de Penafiel  

 Juntas de freguesias 

 Centro Emprego Penafiel 

 Associação Empresarial de Penafiel 

 Bolsa de Empresas cooperantes 

 Unidade de Saúde Familiar Paço de Sousa (CS Penafiel/Termas S. Vicente - Unidade Penafiel)  

 Santa Casa da Misericórdia de Penafiel 

 Associações para o Desenvolvimento das Freguesias 

 Associações Recreativas e Culturais 

 Instituições Privadas de Solidariedade Social do concelho de Penafiel 

 CPCJ de Penafiel  

 Rádio Clube de Penafiel 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa 

Envolvimento dos/as pais/mães e encarregados/as de educação 

Os/As pais/mães e/ou encarregados/as de educação deverão ser uma mais-valia na interação entre 

os/as responsáveis pelas práticas Escolares e os/as seus/suas educandos/as. Neste âmbito, a associação de 

pais/mães e encarregados/as de educação deve ser a legítima representante das famílias na Escola, 

participando nos principais órgãos de administração e de orientação educativa e a sua implementação deve 

ser, por isso, uma das principais tarefas a desenvolver pela Escola. 
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O papel da Associação de Estudantes 

A Associação de Estudantes é a principal estrutura representativa dos interesses dos/as alunos/as / 

formandos/as sendo, anualmente, promovidas eleições para a constituição dos seus órgãos. O papel da 

Associação de Estudantes é determinante para o bom desenvolvimento das atividades Escolares e 

formativas. 

 

7. PRINCIPIOS ORIENTADORES DO PROJETO EDUCATIVO 

7.1 Âmbito Pedagógico 

As linhas de ação estratégica e os objetivos abaixo descritos constituem as metas mais relevantes e 

pertinentes que a EPT PROFENSINO procurará atingir.  

7.1.1. Assiduidade/pontualidade dos/as alunos/as / formandos/as 

Espera-se superar os 90% (95% para FCT) da taxa de presenças dos/as alunos/as / formandos/as nas 

atividades letivas. Importa que a assiduidade dos/as alunos/as / formandos/as às práticas Escolares seja um 

vetor essencial do sucesso das aprendizagens. Para este efeito, e em conformidade com as orientações 

legais, considera-se fundamental a implementação da recuperação de aulas para os/as alunos/as / 

formandos/as com faltas. 

7.1.2. Saber ser/ saber estar 

Pretende-se aperfeiçoar a postura dos/as alunos/as / formandos/as, levando a que sejam inexistentes 

as situações de cariz disciplinar. Este objetivo poderá concretizar-se através: 

- Da implementação de estratégias/atividades/concursos que visem melhorar a assiduidade/ 

pontualidade/comportamento e aproveitamento, veiculando o desenvolvimento de uma cultura e uma prática 

de excelência pela responsabilidade partilhada e comprometida, individual e coletiva, melhorando os 

processos que se desenvolvem na Escola e elevando os padrões de qualidade dos desempenhos dos seus 

diferentes corpos e estruturas; 

- Da dinamização de momentos de entretenimento e lazer na hora do recreio, e construir propostas de 

cidadania, envolvendo a comunidade em projetos de colaboração para a melhoria das relações interpessoais, 

discutindo questões ligadas à construção do projeto de vida, sexualidade, saúde, meio ambiente, e ao 

combate a todas as formas de exclusão; 

- Desenvolvimento de projetos de natureza ambientalista não descurando o desenvolvimento de outras 

propostas que visem estimular um crescimento sustentável, responsável e solidário; 
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- Do prosseguimento de ações no âmbito da cidadania; 

- Do aumento da participação dos/as alunos/as / formandos/as em atividades desportivas, através do 

desporto Escolar e outros; 

- Do reforço da dinamização do centro de recursos; 

- Do aumento da participação dos/as alunos/as / formandos/as na criação de conteúdos a integrar a 

revista Escolar; 

- Da elaboração de planos anuais de atividades que privilegiem o domínio do saber/estar e do 

saber/ser, não descurando o saber/ fazer; 

- Da implementação de regulamentos respeitantes a visitas de estudo e saídas de campo, 

nomeadamente ao nível do vestuário, higiene e postura. 

7.1.3. Sucesso Escolar/ abandono Escolar 

Sabendo que o abandono Escolar é um problema a combater, a Escola deverá manter vigilância 

relativamente a este parâmetro, de modo a que este não se verifique. Relativamente ao sucesso Escolar, 

pretende-se que o mesmo seja constantemente estimulado, para isso a Escola deverá desenvolver 

estratégias para que os/as alunos/as / formandos/as recuperem módulos em atraso. 

7.1.4. Empregabilidade / prosseguimento de estudos 

Pretende-se que no final do 1º ano de saída dos/as diplomados/as, estes ingressem no mercado de 

trabalho ou prossigam os estudos académicos. 

Espera-se ainda que, de entre os/as diplomados/as que encontram emprego, o consigam na sua área 

de formação. Devemos ter presente que a influência da Escola não é, por si só, determinante na obtenção 

desse resultado, sendo aquele um objetivo partilhado com o tecido socioeconómico e empresarial local, 

regional e nacional. 

Neste contexto, a Escola deve empenhar-se sobretudo no objetivo ou na meta anteriormente referida, 

ou seja, adaptar a oferta formativa da Escola à realidade socioeconómica e empresarial a devido tempo. 

Ainda, e como vetor de empregabilidade, deve ser reforçado o desenvolvimento dos estágios 

curriculares dos diversos cursos qualificantes em funcionamento na Escola, nas empresas ou nos serviços da 

comunidade local, regional ou nacional, promovendo-se deste modo, uma formação de qualidade adaptada 

às necessidades pessoais e profissionais dos/as jovens e do setor em que se integram. 

Neste âmbito, importa diversificar e multiplicar os espaços de realização dos estágios, firmando com 

novas empresas e serviços novos acordos, protocolos ou outros compromissos reforçando, simultaneamente, 



 

 

 

32/4

5 

 Doc.35.DP - EPT PROFENSINO 

os já existentes, no sentido de uma maior interação entre a Escola e o meio económico e social, geradora de 

equilíbrios ao nível da procura e da oferta no âmbito do mercado de trabalho. 

7.1.5. Interação Escola – famílias 

Neste âmbito, pretende-se que os/as pais/mães / encarregados/as de educação: 

a) Participem em reuniões com os/as diretores/as de turma; 

b) Contactem com a Escola através dos respetivos diretores/as de turma, pelo menos uma vez por 

período; 

c) Participem em todas as reuniões do Conselho Pedagógico através dos/as seus/suas representantes 

no referido órgão; 

d) Tomem conhecimento das informações disponibilizadas pela Escola através da página da internet e 

plataforma moodle; 

e) Participem ativamente nas atividades promovidas pela Escola e destinadas aos/às mesmos/as. 

7.1.6. Reforço da interação Escola – comunidade local 

Pretende-se, neste contexto, atingir as metas que se indicam: 

a) Estabelecimento de protocolos de cooperação, no âmbito da formação para a cidadania (cultura, 

desporto Escolar, saúde, ambiente); 

b) Estabelecimento de protocolos com a autarquia e clubes da região, de forma a permitir uma prática 

desportiva diversificada; 

c) Estabelecimento de parcerias, no âmbito de atividades inovadoras, que possam ser importantes não 

só para a Escola, mas também para a comunidade local; 

d) Criação de atividades de animação, convivência e de integração na Escola; 

e) Promoção de atividades científicas e culturais, de forma a dinamizar a participação e o envolvimento 

de toda a comunidade educativa. 

 

7.2. Âmbito Metodológico 

Os objetivos e os princípios orientadores acima definidos determinam a adoção de um conjunto de 

estratégias/metodologias e a organização de atividades, numa ação coerente orientada para a consecução 

dos objetivos pretendidos. Para isso a EPT PROFENSINO procurará apostar num conjunto de 

estratégias/ações facilitadoras de ambientes que favoreçam as condições ideais de aprendizagem. 
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a) Formação com forte pendor prático 

Privilegiar-se-á o ensino experimental - aprender fazendo. É mais fácil o/a aluno/a / formando/a 

interiorizar alguns conteúdos constantes do curriculum e até compreender a sua importância, se tiver que os 

aplicar. 

O processo de ensino-aprendizagem deve recorrer preferencialmente à pesquisa, à resolução de 

problemas, à construção de modelos e/ou protótipos. Apostar-se-á na formação prática, real e simulada, quer 

nos laboratórios/oficinas da Escola, quer na empresa onde o/a aluno/a / formando/a realiza práticas de 

formação em contexto de trabalho. 

b) Prática, real ou simulada, na Escola 

Haverá uma forte aposta para que muitas das aulas da componente técnica, tecnológica e prática 

decorrerem em ambiente oficinal e em contexto de trabalho, dentro da Escola. 

Esta metodologia não se esgota, contudo, nas disciplinas de natureza mais tecnológica. A metodologia 

aplica-se também nas disciplinas de cariz mais teórico (línguas, matemática, etc.), onde se limitará a prática 

da aula expositiva, substituindo-a por trabalhos de pesquisa, individual ou em grupo, por apresentações a 

cargo dos/as alunos/as, etc. 

c) Relação Escola-empresa 

Desde a sua chegada à Escola os/as alunos/as / formandos/as estarão em contacto mais ou menos 

próximo com a realidade empresarial. Serão feitas visitas a diferentes tipos de empresas, serão ministradas 

aulas na empresa em substituição de algumas aulas na Escola, e ministradas algumas aulas na Escola em 

que o/a “professor/a” é um/a empresário/a ou quadro de uma empresa.  

Estágios 

- Todos/as os/as alunos/as / formandos/as realizarão estágios ao longo do curso. 

- As condições de realização e avaliação do estágio serão objeto de Protocolo negociado e assinado 

entre a Escola, a empresa/organização e o/a aluno/a / estagiário/a. 

- Quando em estágio, o/a aluno/a / formando/a ocupará um posto de trabalho concreto na empresa, 

como se tratasse de um/a dos/as seus/suas trabalhadores/as. 

- Os estágios serão repartidos no tempo, decorrendo por fases e permitindo assim um conhecimento 

atempado da empresa/organização, e o levantamento de dados para a elaboração de projetos 

enriquecedores da sua aprendizagem. 

- O/A aluno/a / formando/a em estágio permanecerá sob acompanhamento da Escola, feito pelo/a 

Orientador/a da FCT, em articulação com o/a Coordenador/a de Curso e pelo Serviço de Orientação 

Profissional, para além de ser acompanhado/a por um/a orientador/a profissional da FCT da empresa. 
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- A avaliação do estágio será feita pelo próprio/a aluno/a / formando/a e pelo conjunto dos/as 

técnicos/as acompanhantes (da Escola e da empresa). 

Esta metodologia, desenvolvida e aplicada nos cursos profissionais de nível secundário, aplica-se 

também aos Cursos CEF, com as devidas adaptações ao nível curricular e à idade dos jovens, implicando 

diferentes tempos, diferentes tarefas e diferentes critérios de avaliação, previstos em regulamentos 

específicos. A mesma metodologia é ainda aplicável, com as necessárias adaptações, aos Cursos de 

Educação e Formação de Adultos/as. 

Provas de Aptidão Profissional 

Na organização das Provas de Aptidão Profissional (PAP’s) segue-se o estipulado na Portaria n.º 74-

A/2013 de 15 de fevereiro e no Regulamento Interno da PAP. 

Embora não seja expressamente exigido por aquela regulamentação, a EPT PROFENSINO 

aconselhará o/a aluno/a / formando/a a realizar um Projeto articulado com a empresa de estágio. Assim pode 

trabalhar com dados reais para uma empresa real, valorizando a sua formação e colocando o “saber” e o 

“saber fazer” adquiridos no curso ao serviço de uma necessidade concreta da empresa; com a vantagem 

adicional de muitas vezes estar, deste modo, a assegurar uma necessidade nessa mesma empresa. 

As PAP’s são supervisionadas pelo/a Diretor/a Pedagógico/a, Coordenador/a de Curso, Diretor/a de 

Turma e por um/a Orientador/a designado/a pela Escola de entre os/as professores/as / formadores/as da 

componente técnica, tecnológica e prática; tendo também um/a técnico/a acompanhante na empresa e um/a 

representante da associação sindical ou profissional dos setores de atividade afins do curso.  

A execução da PAP decorre no último ano do Curso, segundo modelo organizativo previsto em 

Regulamento, e calendário que integra o Plano de Atividades. Consideramos a PAP parte integrante da 

formação em contexto de trabalho pelo facto, acima referido, de a prova ser orientada para uma necessidade 

concreta de uma empresa. 

d) A Educação Especial: as nossas respostas 

A EPT PROFENSINO defende que os/as jovens com necessidades educativas especiais devem ter 

acesso às Escolas profissionais e que as mesmas se devem ajustar, através de uma pedagogia diferenciada, 

capaz de ir ao encontro das necessidades evidenciadas; 

Consideramos imperioso que se assegure um quadro de socialização enriquecedor em que todos/as 

os/as jovens aprendam a viver e a conviver com a diferença, ultrapassando uma perspetiva igualitarista, de 

pendor uniformizante, garantindo acesso e sucesso educativos. Importa, pois, que se assumam as diferenças 

e a diversidade, se trabalhe a partir delas, para que cada um possa, socialmente enquadrado, desenvolver as 

suas potencialidades. 

O princípio da inclusão deverá assentar numa Escola que tenha em consideração o/a aluno/a / 

formando/a como um todo, respeitando o seu desenvolvimento a três níveis primordiais: académico, socio-
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emocional e pessoal, de forma a proporcionar-se uma educação apropriada e dirigida à maximização do seu 

potencial. 

No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem assegurar a gestão da 

diversidade, assentes em diferentes tipos de estratégias que permitam responder às necessidades 

educativas dos/as alunos/as / formandos/as com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Neste contexto, 

a EPT PROFENSINO procurará situar-se numa perspetiva claramente inclusiva, regida pelo Decreto-Lei 

n.3/2008, de 7 de janeiro, reconhecendo, legitimando e impulsionando práticas educativas inclusivas. 

e) Aposta nas TIC 

Como vetor estratégico de concretização do seu Projeto de Educação e Formação, a EPT 

PROFENSINO apostará nas novas tecnologias de informação e comunicação, utilizando sistemas em rede 

com partilha de recursos, e acesso à Internet a partir de todos os espaços de formação, incluindo Centro de 

Recursos e salas de aula. 

Será feita regularmente formação interna sobre o uso das TIC na Educação, de modo a que a Escola 

não apenas disponha da infraestrutura, mas a use efetivamente ao serviço da educação e formação dos/as 

jovens, como é o caso da plataforma moodle. 

f) Apoio pedagógico acrescido e diferenciado 

O apoio pedagógico acrescido é uma questão da maior relevância, uma vez que o diagnóstico da 

região nos indica que: 

i) O meio social de origem dos/as alunos/as / formandos/as é caracterizado por uma forte 

predominância de jovens oriundos/as de famílias operárias e de trabalhadores/as agrícolas, com baixo 

nível económico e cultural; havendo algumas situações de pobreza, com reflexos no aproveitamento 

Escolar; 

ii) A Escola será maioritariamente procurada por jovens sem expectativas de prosseguimento de 

estudos; muitos dos quais evidenciam carências significativas de pré-requisitos e de hábitos de 

trabalho. 

Consciente de que não pode ignorar essa realidade nem induzir efeitos multiplicadores de exclusão 

social, mas também de que não pode colocar no mercado de emprego jovens sem qualificação (cientifica, 

técnica e humana), que ponham em risco o seu futuro e a imagem da EPT PROFENSINO, esta criará 

mecanismos de apoio pedagógico acrescido, visando superar dificuldades de aprendizagem e de integração. 

O apoio consistirá em aulas suplementares (para grupos) ou sessões de atendimento individual, 

consoante a necessidade de cada aluno/a / formando/a ou grupo de alunos/as / formandos/as. Poderá ser 

ministrado apoio para que o/a aluno/a / formando/a recupere de dificuldades evidenciadas na aprendizagem 

de determinados conteúdos, mas também pode ser aproveitado por alunos/as / formandos/as com desafios 

mais ambiciosos, nomeadamente os que manifestam interesse em ingressar no ensino superior. 
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O Serviço de Psicologia e Orientação participará na organização destas estratégias em articulação com 

os/as Diretores/as de Turma e Direção Pedagógica. 

As principais estratégias a utilizar serão: 

• Reforço da motivação dos/as alunos/as / formandos/as, através da realização de módulos de 

integração socio-afetiva (no início do ano) e socioprofissional (ao longo do curso), colocando 

o/a jovem em contacto com os desafios profissionais e de integração social que o/a esperam, 

através de colóquios, aulas-debate, visitas de estudo, visionamento de filmes, trabalhos de 

campo, etc; 

• Reforço da componente prática de formação, através de experiências concretas de trabalho, 

simulado ou real, recorrendo a períodos de formação no exterior da Escola e dentro da Escola. 

• Processos de avaliação que valorizam, para além dos objetivos cognitivos, as atitudes, 

comportamentos e valores, e o “saber fazer”, essenciais ao sucesso de um/a profissional e 

cidadão/cidadã responsável. Neste sentido, os/as professores/as / formadores/as serão 

sensibilizados para a necessidade de estabelecerem objetivos e metodologias diferenciados, 

tendo em conta a realidade de cada aluno/a / formando/a e de cada curso. 

• Acompanhamento individualizado de cada aluno/a / formando/a pelo/a seu/sua Diretor/a de 

Turma e articulação da ação da Escola com a relação familiar. O Gabinete de Diretores/as de 

Turma funcionará também como instância de atendimento individualizado aos/às alunos/as / 

formandos/as. 

• Aulas de apoio pedagógico acrescido, ao longo de todo o ano letivo e para todas as situações 

de insucesso verificadas; utilizando para o efeito as horas não ocupadas pelo horário normal e 

parte dos períodos de férias escolares.  

• Sala de Estudo, com acompanhamento de professores/as (da própria disciplina ou de 

outros/as) em que os/as alunos/as / formandos/as recebem orientações metodológicas e 

material de trabalho. 

• Desdobramentos da turma em certas situações, permitindo que o/a professor/a / formador/a 

fique na sala de aula com os/as alunos/as / formandos/as que têm mais dificuldades, 

consolidando conhecimentos, enquanto outros/as são enviados/as para outra sala ou para o 

Centro de Recursos com trabalhos de desenvolvimento orientados, sob vigilância e 

acompanhamento doutro/a professor/a. 

• Apoio do/a Psicólogo/a, cuja intervenção pode ser solicitada pelo/a próprio/a aluno/a / 

formando/a, pelo/a Diretor/a de Turma ou pelo Conselho de Turma, para acompanhamento de 

situações não resolvidas no âmbito das estratégias e ações anteriores. 
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• Planos de Recuperação - Verificadas situações de insucesso (módulos não concluídos) por 

um/a ou mais alunos/as / formandos/as e após um trabalho autónomo e negociado entre 

professor/a / formador/a e aluno/a / formando/a para a resolução do problema, caso este/a não 

fique solucionado, será elaborado pelo conselho de turma um Plano de Apoio e Recuperação 

definindo objetivos, estratégias/metodologias e atividades, podendo incluir (ou não) aulas de 

reforço e/ou trabalhos orientados. Em caso de insucesso deste plano, o assunto é de novo 

remetido para o âmbito de apoio pelo/a Psicólogo/a Escolar, que em casos extremos poderá 

aconselhar a reorientação vocacional com opção por outro tipo de formação. 

• Época de recurso – O/A aluno/a / formando/a disporá de épocas de recurso, podendo transitar 

com módulos em atraso. Deverá, no entanto, ser avaliado/a positivamente a todos os módulos 

do curso antes de defender a sua PAP perante o Júri. 

• Apoio ao prosseguimento de estudos - Para além destes mecanismos de recuperação em 

situações de insucesso, a Escola desenvolverá mecanismos de apoio a alunos/as / 

formandos/as com sucesso, cujo potencial permita maior desenvolvimento do conhecimento. É 

assim que funcionam aulas de apoio a alunos/as / formandos/as que pretendem candidatar-se 

ao ensino superior, reforçando os seus conhecimentos em matérias como a Matemática, a 

Física e a Química. 

g) Valorização das competências pessoais e sociais 

Consideramos que o sucesso dos/as alunos/as / formandos/as na vida ativa vai depender, não apenas 

do que “sabem”, mas também, senão mesmo essencialmente, do saber ser e saber estar. Por isso, 

procuraremos cultivar nos/as alunos/as / formandos/as valores e atitudes facilitadoras do sucesso no 

emprego e na sociedade. Responsabilidade, solidariedade, capacidade de trabalhar em equipa, iniciativa, 

espírito crítico, recetividade à inovação e predisposição para a mudança, são algumas das capacidades que 

procuremos ajudar a desenvolver nos/as nossos/as alunos/as / formandos/as. 

Serão valores cultivados, treinados, testados e avaliados na Escola. Terão um peso na avaliação, em 

todas as disciplinas independente do seu carácter, mais ou menos prático, segundo parâmetros e 

ponderações pré-definidos pela direção do curso. 

Haverá ainda uma valorização da disciplina. As normas internas serão discutidas com os/as alunos/as / 

formandos/as e aceite a sua crítica e participação na elaboração dos regulamentos. Após a sua aprovação, 

haverá igualmente rigor e exigência na sua aplicação. Premiar-se-á a disciplina e penalizar-se-á a 

indisciplina. 

h) Atividades de Enriquecimento Curricular  

As aulas são condição necessária, mas não suficiente para atingir o sucesso Escolar. A concretização 

do Projeto Educativo passa pela preparação para os desafios multifacetados da futura inserção dos/as jovens 

num mercado de trabalho evolutivo e flexível, e pela sua plena integração num mundo sem fronteiras, 
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exigindo, mais do que o saber, a capacidade de adaptação à mudança e o espírito critico que permitam 

opções conscientes na construção do futuro. 

As atividades a desenvolver, para além das aulas e em complemento destas, são uma parte da 

resposta a esses novos desafios da educação, visando assegurar a abertura da Escola ao mundo, enriquecer 

o conhecimento dos/as alunos/as / formandos/as sobre a realidade social, económica, política e cultural, 

aprofundar o conhecimento e a utilização das novas tecnologias, e permitir a reflexão e o debate sobre os 

grandes desafios que hoje se colocam à Humanidade. 

A EPT PROFENSINO atribuirá grande relevância às atividades complementares de formação, pois 

considera-as, parte integrante da formação, quer na perspetiva abrangente do perfil profissional, quer na 

prossecução de objetivos de módulos concretos, embora desenvolvidas fora do espaço de sala de aula. 

Deste ponto de vista, só poderão considerar-se efetivamente extracurriculares as atividades lúdicas, 

recreativas e de lazer, embora também sejam condição de bem-estar e de integração do/a aluno/a / 

formando/a na Escola e na sociedade, constituindo estímulos à qualidade da formação. 

O Plano Anual de Atividades será o Guião que nos orientará na consecução deste Projeto para um 

período temporal definido: o ano Escolar. Será, por isso, pensado, executado e repensado em cada ano 

letivo, tendo, portanto, suporte em documento próprio, mas sendo ainda assim parte integrante do Projeto 

Educativo de Escola, porque é nele que o Projeto Educativo se concretiza. 

i) Intercâmbios  

Europeus 

A EPT PROFENSINO dinamizará a participação dos/as alunos/as / formandos/as em programas 

europeus, entre os quais o programa Erasmus +, com o objetivo de contribuir para a promoção da 

criatividade, da competitividade e para o desenvolvimento do espírito empreendedor; desenvolver o 

conhecimento e sensibilizar os/as jovens para o valor das culturas europeias, apoiar a melhoria dos métodos 

pedagógicos e ajudar os/as jovens a adquirir as competências necessárias para o desenvolvimento de uma 

cidadania europeia ativa e promover a aprendizagem de línguas. 

Os intercâmbios visam a cooperação assim como a mobilidade europeia entre sistemas de ensino e de 

formação. Têm o objetivo de assegurar a partilha de boas práticas nos domínios abrangidos pelo Programa 

de Aprendizagem ao Longo da Vida. A promoção da mobilidade de estudantes no âmbito da Formação em 

Contexto de Trabalho possibilita a integração de alunos/as / formandos/as e docentes em grupos 

empresariais nacionais e multinacionais e de beneficiarem de condições de aprendizagem e de ensino 

importantes para o seu crescimento profissional. 

PALOP’s 

A EPT PROFENSINO irá promover o acolhimento de jovens provenientes de Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP`s) para a frequência de cursos profissionais, CEF ou outras ofertas 
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formativas qualificantes, com vista a beneficiarem da aquisição de competências técnicas fundamentais para 

a sua integração no seu país de origem.  

j) Atividades lúdicas  

Serão desenvolvidas na EPT PROFENSINO várias atividades com uma componente lúdica, as quais 

acreditamos constituírem um reforço à formação pessoal e social. São atividades facilitadoras da integração 

do/a aluno/a / formando/a na Escola e constituirão um estímulo à motivação.  

l) Valorização do mérito  

Determina o Estatuto do/a Aluno/a e Ética Escolar que o/a aluno/a tem o direito “a ver reconhecidos e 

valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho Escolar e ser estimulado nesse 

sentido”, bem como o direito “a ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da 

comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na Escola ou fora dela, e ser 

estimulado nesse sentido”.  

A EPT PROFENSINO instituirá um Quadro de Mérito e um Quadro de Honra, com publicação 

trimestral, atribuindo prémios e diplomas aos/às alunos/as / formandos/as que se destacam em cada curso, 

segundo regulamento instituído. Este reconhecimento de mérito não será conferido apenas pelos níveis de 

aproveitamento, será conferido também o reconhecimento de mérito por empenho àqueles alunos/as / 

formandos/as sinalizados/as pelo Conselho de Turma que se evidenciaram não pelas classificações, mas 

pelo empenho, pelo trabalho, pelo esforço continuado com que se impuseram, e conseguiram, ultrapassar as 

suas dificuldades. 

m) Gestão flexível do serviço docente 

A EPT PROFENSINO constituirá um corpo docente estável, disponível e motivado. Consideramos 

necessária da parte dos/as professores/as / formadores/as uma grande disponibilidade e tempo na Escola, 

pois para além da formação em sala de aula, estes profissionais terão de coordenar cursos, supervisionar 

estágios, apoiar provas de aptidão profissional, desenvolver projetos e atividades no âmbito do Projeto 

Educativo, disponibilizar apoio individualizado a alunos/as, participar em reuniões, ações de formação e 

outras atividades. 

Perfil do/a Professor/a / Formador/a 

Habilitação - Serão respeitados os princípios consagrados no Decreto - Lei i nº 4/98 de 8 de Janeiro: 

para as componentes de formação sociocultural e científica sejam recrutados docentes com o grau de 

habilitação, exigido para as disciplinas correspondentes no ensino regular, e para a componente técnica, 

tecnológica e prática, preferencialmente formadores/as com experiência empresarial efetiva. 

Experiência Profissional – Serão tidas em conta as experiências profissionais relevantes no Curriculum 

do candidato, seja na docência de disciplinas do ensino oficial, em cursos de formação tutelados pelo IEFP, 

em atividade empresarial (neste caso muito relevante) ou no envolvimento em atividades extraprofissionais 
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(movimentos associativos) que demonstrem iniciativa, dinamismo e capacidade de relacionamento e trabalho 

de equipa, particularmente com jovens. 

Perfil Pessoal – Há um conjunto de características de personalidade e comportamento que contribuem 

para a integração do/a professor/a na Escola e facilitam a consecução dos seus objetivos. Podemos definir 

essas características no seguinte perfil do/a professor/a / formador/a: 

- Possuir habilitações académicas e formação técnica adequada à prática docente; 

- Demonstrar aptidões e competências pedagógicas; 

- Estabelecer um clima relacional propício aos processos de formação; 

- Ter facilidade nas relações com as empresas e conhecimento do mundo empresarial; 

- Revelar capacidades ao nível dos diagnósticos psicossociais; 

- Gerir o tempo e o espaço de acordo com as necessidades reais, do processo de formação; 

- Demostrar capacidade para estruturar – pela vertente da reflexão – os conhecimentos adquiridos 

anteriormente pelos/as alunos/as, proporcionando aos/às formandos/as uma nova relação com o saber; 

- Revelar abertura, flexibilidade e criatividade na maneira como resolve os problemas e na forma como 

se adapta a novas situações; 

- Trabalhar em equipa, possuindo e aplicando o sentido da interdisciplinaridade; 

- Demonstrar competências ao nível da dinâmica de grupos; 

- Manifestar empenhamento e disponibilidade relativamente ao trabalho que desenvolve, sabendo 

integrar-se nas linhas orientadoras do Projeto Educativo da Escola e contribuindo para a dinamização e 

concretização do mesmo; 

- Promover a sua valorização, quer ao nível da atualização e enriquecimento da formação inicial, quer 

ao nível da formação contínua e dos processos de autoformação. 

n) Produção de Guiões de apoio à aprendizagem (manuais digitais) 

Na EPT PROFENSINO será instituída a prática da elaboração e produção sistemática de guiões para 

todos os módulos dos nossos cursos. 

Estes guiões destinam-se a servir de guião aos/as alunos/as / formandos/as no processo de ensino-

aprendizagem, em substituição dos manuais Escolares inexistentes no mercado para os nossos programas 

ou que apenas existem para algumas disciplinas. Porém, mesmo nos casos em que existam manuais 

Escolares publicados, estes podem ser utilizados nesta Escola como recurso de apoio, no entanto será 

produzido anualmente um guião próprio, por módulo, adequado à realidade da EPT PROFENSINO, dos/as 

seus/suas alunos/as / formandos/as e do seu Projeto Curricular. 



 

 

 

41/4

5 

 Doc.35.DP - EPT PROFENSINO 

Permite-se assim ao/à aluno/a / formando/a uma progressão mais autónoma e mais consentânea com 

o modelo de formação em estrutura modular, deixando aos/às professores/as mais disponibilidade para o 

acompanhamento e apoio individualizado e colocando o/a aluno/a / formando/a no centro do (seu) processo 

de ensino-aprendizagem. 

o) Serviço de Orientação Escolar e Profissional 

A EPT PROFENSINO assegurará, o serviço de um/a Psicólogo/a, o qual deverá intervir junto dos/as 

alunos/as / formandos/as (e de toda a Escola), desde o momento da sua candidatura (teste vocacional, 

diagnóstico socio-económico-afetivo), passando pela Orientação Escolar até à Orientação Profissional, 

incluindo a colocação em estágios, o acompanhamento e avaliação do percurso pós-formativo no período que 

se segue à sua saída da Escola e integração no mercado de trabalho e/ou ensino superior. 

O/A Psicólogo/a terá um contacto próximo com todas as turmas e com os/as alunos/as / formandos/as. 

Coordenará os/as Diretores/as de Turma, dinamizará a relação Escola-família, fará o acompanhamento 

individual de alunos/as / formandos/as quando necessário e colaborará com os/as Coordenadores/as de 

Curso na organização e avaliação de estágios, para além das tarefas de orientação profissional e apoio à 

inserção no emprego. 

p) Envolvimento dos/as alunos/as / formandos/as na vida da Escola 

Como estratégias concretas de envolvimento de alunos/as / formandos/as, salientamos: 

- Participação de todas as turmas (após debate em sala de aula) na elaboração do Plano Anual de 

Atividades, sendo-lhes expressamente pedido o seu contributo, aparecendo essas turmas referenciadas no 

Plano como proponentes e dinamizadores dessas ações; 

- Realização de Mesas Redondas - reuniões de cada turma com a equipa dirigente (Diretor/a, 

Coordenador/a Pedagógico/a, Coordenador/a de Curso, Diretor/a de Turma, Psicólogo/a), no sentido de ouvir 

os/as alunos/as / formandos/as, prestar-lhes informações sobre o funcionamento da Escola e ouvir as suas 

sugestões e/ou reclamações. 

- Realização de atividades extracurriculares, sejam de caráter mais formativo (colóquios, debates, 

campanhas temáticas) ou mais lúdico (convívios, festejo de datas simbólicas) sugeridas pelos/as alunos/as / 

formandos/as e organizadas também por eles/as com acompanhamento de professores/as; 

- Solicitação à sua participação em todo o tipo de atividades promovidas pela Escola, incluindo serviço 

no exterior e para o exterior; 

- Discussão (com a presença do/a Diretor/a e/ou dos/as professores/as) de regras de organização 

interna, sendo recolhidas as sugestões dos/as alunos/as / formandos/as. Por vezes serão propostos 

procedimentos alternativos, deixando que discutam e escolham por maioria a solução a adotar; 
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- Participação dos/as alunos/as / formandos/as na avaliação da Escola, através de inquéritos e outras 

formas de recolha de informação; 

- Existência de uma Associação de Estudantes, cuja criação e funcionamento será apoiada pela 

Direção da Escola; 

- Participação dos/as alunos/as / formandos/as no Conselho Pedagógico, através de representantes 

eleitos entre os/as Delegados/as de turma de cada curso. 

q) A Escola e os/as Pais/Mães / Encarregados/as de Educação 

A EPT PROFENSINO procurará estimular a participação dos/as pais/mães / encarregados/as de 

educação através das seguintes estratégias: 

i) A marcação pelos/as Diretores/as de Turma de horas de atendimento obrigatoriamente feita nos 

últimos tempos da tarde (17 – 19 horas); 

ii) Os/As pais/mães e Encarregados/as de Educação e os/as Diretores de Turma serão sensibilizados 

para que, não obstante existir um horário para atendimento, este poderá ser feito também noutro horário, 

desde que não coincida com tempo letivo do/a professor/a; 

iii) Recomendaremos aos/às Diretores/as de Turma que, caso se verifique a inexistência de contacto 

por parte dos/as pais/mães / encarregados/as de educação, lhes telefonem ou os visitem; 

iv) Convidaremos sempre os/as pais/mães / encarregados/as de educação a associarem-se a 

atividades da Escola; 

v) Promoveremos periodicamente reuniões de pais/mães na Escola; 

vi) Estimularemos a constituição de uma Associação de Pais/Mães e apoiaremos o seu funcionamento 

e as suas atividades. 

 

7.3. Âmbito Administrativo-Financeiro 

Neste âmbito, a Escola desenvolverá todos os esforços para promover o seu bom funcionamento 

assim como o seu crescimento, bem como o bem-estar de toda a comunidade Escolar. Desta forma, a EPT 

PROFENSINO procurará: 

•  Gerir o financiamento de forma equitativa e justa; 

•  Implementar o Sistema de Gestão da Escola; 

•  Ativar estruturas para a gestão dos recursos (espaços físicos, materiais e humanos); 

•  Utilizar, sempre que possível, o correio eletrónico; 
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•  Optar pelo arquivo digital sempre que o tipo de documentação o permita; 

•  Melhorar as condições físicas dos espaços Escolares; 

•  Melhorar o atendimento à comunidade educativa nos Serviços Administrativos; 

•  Manter atualizado o Site da Escola e a plataforma Moodle; 

•  Atualizar os equipamentos; 

•  Adquirir novo material didático. 

 

 

8. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o Projeto Educativo 

deve ser avaliado num processo que se constitui não só como um meio de análise e de reflexão sobre a 

organização dessa estrutura educativa, como também num veículo de promoção de boas práticas 

pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade. 

A avaliação do Projeto Educativo visa assim medir o grau de realização das ações, as medidas e as 

atividades consumadas no seu plano estratégico para o desenvolvimento da ação educativa que preconizou. 

Em suma, a avaliação do Projeto Educativo constitui um instrumento indispensável para o aperfeiçoamento e 

melhoria do próprio Projeto Educativo. 

Requerendo o Projeto Educativo uma permanente avaliação de caráter formativo de modo a, numa 

lógica de autoavaliação, possibilitar uma eventual reorientação ou ajustamento, no decorrer do seu 

desenvolvimento, prevê-se que a avaliação do projeto contemple a coerência do mesmo com os problemas 

identificados, a eficiência na gestão dos recursos e dos meios envolvidos e a eficácia das ações 

programadas, face aos resultados obtidos. 

Para medir/quantificar o nível de satisfação das metas do Projeto Educativo da Escola a sua avaliação 

será realizada através de um processo sistemático e contínuo ao longo do ano/curso, mediante a aplicação 

de questionários (inquéritos aos diferentes membros da comunidade educativa e inquéritos aos/às 

stakeholders), pela recolha dos níveis de satisfação dos intervenientes no sistema e pelo estudo de 

parâmetros que permitam aferir o cumprimento das estratégias e o alcance dos objetivos delineados.  

Da análise a toda esta informação resulta a elaboração de relatórios regulares provenientes dos vários 

órgãos e/ou responsáveis de direção (direção geral, direção executiva, direção administrativo-financeira e 

direção técnico-pedagógica), que serão discutidos e alvo de uma reflexão crítica, através da elaboração de 

um Relatório Anual de Atividades, no final de cada ano letivo. O Relatório Anual de Atividades constituirá num 

documento de avaliação das ações desenvolvidas na Escola e constantes no Plano Anual de Atividades. Este 
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relatório é um documento fundamental, pois, para além da sua função de avaliação, ele assume igualmente 

funções de diagnóstico e de informação. Diagnóstico, na deteção de constrangimentos na consecução das 

metas e objetivos definidos e procurar, desse modo, introduzir eventuais alterações no plano de atividades 

seguinte. Informativo, no sentido de disponibilizar à comunidade educativa informação relevante, permitindo 

assim, um maior conhecimento e avaliação relativamente ao futuro da EPT PROFENSINO. 

Em suma, a avaliação efetuada no final de cada ano letivo, através do Relatório Anual de Atividades, 

vai influenciar o planeamento do ano seguinte e a introdução de eventuais alterações ou reajustamentos das 

estratégias inicialmente definidas. Para isso, deverão obter-se, anualmente, indicadores fidedignos relativos 

ao produto em avaliação, tendo em conta as finalidades selecionadas e através dos diversos instrumentos 

pedagógicos e dispositivos de avaliação criados pela Escola. 

Neste contexto, o acompanhamento e a avaliação do Projeto Educativo devem constituir um 

instrumento facilitador e um processo de enriquecimento da melhoria do funcionamento da Escola, numa 

dinâmica interna de qualidade.
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A EPT PROFENSINO projeta formar cidadãos/cidadãs civicamente responsáveis, cultural e 

socialmente integrados/as e tecnicamente competentes para um desempenho eficaz que a sua vida 

profissional exigirá. Pensamos que apenas a formação integral é individual e socialmente edificante, a qual 

deverá assentar no desejo de contribuir para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade 

envolvente. 

O presente Projeto Educativo foi elaborado com base na legislação em vigor, sendo aprovado pela 

Direção Geral da EPT PROFENSINO para um horizonte temporal de 3 anos (2016 - 2019) e aberto à sua 

reformulação e revisão, sempre que seja necessário.  

A consecução do Plano de Ação deste Projeto Educativo deve ser predominantemente assegurada 

pelo Plano Anual de Atividades e pelo Regulamento Interno que constituem, assim, instrumentos privilegiados 

da sua operacionalização. 

O presente Projeto Educativo será alvo de divulgação por todos/as os/as agentes da comunidade 

Escolar e colocado e disponibilizado para consulta no sítio da EPT PROFENSINO e na aplicação Moodle. 

 


