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Lista de Abreviaturas / Siglas / Acrónimos 
 
 

 ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

 CEF – Curso de Educação e Formação 

 EFP – Educação e Formação Profissional 

 EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training (Quadro de 

Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais) 

 EPT Profensino – Escola Profissional e Tecnológica Profensino 

 NA – Não Avaliado 

 UFCD – Unidade de Formação de Curta Duração 
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I. Nota introdutória 
 

Em setembro de 2020, a ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional atribuiu, à EPT 

Profensino – Escola Profissional e Tecnológica o selo de conformidade EQAVET (Quadro de Referência 

Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação Profissional). 

A atribuição do selo veio fortalecer o compromisso da escola em continuar a trabalhar para uma cultura de 

melhoria contínua da oferta do ensino e formação profissional. Desta forma, serve o presente documento 

para monitorizar os resultados do processo formativo no final do 2º período do ano letivo 2020/2021, no 

sentido de se verificar se os mesmos estão ou não alinhados com as metas definidas.  

Esta monitorização intercalar dos resultados permite verificar a eficácia dos instrumentos de alerta precoce 

que têm por finalidade antecipar desvios relativamente ao sucesso escolar, e deste modo, definir alterações 

em tempo útil. 

Para a sua elaboração foram utilizados relatórios fornecidos pelo programa de gestão escolar eSchooling e 

outros documentos de aferição onde são apurados os seguintes indicadores: 

 Módulos em atraso  

 Desistências 

 Medidas de promoção do sucesso educativo 

 Grau de cumprimento do Plano Anual de Atividades 

É de salientar que a monitorização intercalar destes indicadores acompanha todo o processo de análise dos 

indicadores EQAVET. 
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II. Análise dos resultados do 2º Período 2020-2021 

P.01 – RESPONSABILIDADE DE GESTÃO 

 

 
*dados recolhidos a 31/03/2021 

Analisados os resultados relativos ao indicador – Taxa de participação nas modalidades de EFP, verificamos 

que o 2º período iniciou com 108 alunos/as nos cursos profissionais e 12 alunos/as no curso CEF, perfazendo 

um total de 122 alunos/as. Ao longo do 2.º Período desistiram 6 alunos/as, sendo o total de alunos/as a 31 de 

março de 2021 igual a 116. Foram implementadas medidas para incentivar os/as alunos/as a valorizarem os 

seus estudos e a concluírem a sua formação e, neste momento, este indicador encontra-se acima da meta 

estabelecida. 

 

O resultado deste indicador não foi apurado, uma vez que, devido às limitações impostas pelo Estado de 

Emergência, não foi possível cumprir com o planeamento definido. Desta forma, não foi recolhida a 

informação que permita avaliar a eficácia dos processos, quais as áreas a melhorar e o grau de cumprimento 

dos requisitos de conformidade. 

 

O plano de ação é uma ferramenta de gestão da escola que visa garantir o cumprimento dos objetivos e 

metas definidas. Neste 2º período cumprimos com 91% das ações definidas. 

 

*dados recolhidos a 31/03/2021 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de participação nas 
modalidades de EFP 

75% 91%* 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de Não Conformidades na 
Auditoria Interna 

< 20% NA 

Indicador Meta Resultado 

Grau de cumprimento do plano de 
ação 

81% 91% 

Indicador Meta Resultado 

Grau de cumprimento do plano 
anual de atividades de 

enriquecimento curricular 

66% 51%* 
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Relativamente ao grau de cumprimento do Plano Anual de Atividades de enriquecimento curricular, podemos 

verificar que o foi cumprido 51% do plano previsto para o 2º período, estando abaixo da meta estabelecida 

para este período. Este resultado deve-se sobretudo ao facto de termos estado grande parte do 2º período 

em regime de ensino não presencial, o que inviabilizou a realização de algumas das atividades previstas. 

Atendendo que o Plano Anual de Atividades é um documento editável, através do qual se executa a aplicação 

do Projeto Educativo e se perpetuam os valores da escola, foram calendarizadas novamente e/ou substituídas 

algumas das atividades não realizadas, de forma a garantirmos a sua adequação às circunstâncias atuais e o 

seu enriquecimento. 

 

Do resultado aferido pode considerar-se que o Grau de satisfação com as atividades do Plano Anual de 

Atividades de enriquecimento curricular durante o 2º período foi positivo, traduzindo o envolvimento, 

participação e satisfação na realização das atividades. 

 

*dados recolhidos a 31/03/2021 
 

Foram aplicados durante o 2º período um inquérito por questionário online aos/às alunos/as, 

encarregados/as de educação e docentes e não docentes.  Após a recolha dos inquéritos, procedeu-se à sua 

análise e tratamento estatístico. Dos resultados, podemos globalmente concluir que a satisfação dos 

stakeholders é favorável ao desempenho prestado no Ensino e Formação Profissional da EPT Profensino. 

 

 

 

 

Indicador Meta Resultado 

Grau de satisfação com as 
atividades do plano anual de 

atividades de enriquecimento 
curricular 

-- 76% 

Indicador Meta Resultado 

Grau de Satisfação dos 
stakeholders 

76% 82% 
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P.02 - ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

 
 

P.04 - DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

*dados recolhidos a 31/03/2021 

 

Analisando o indicador taxa de desistência, durante o 2º período do presente ano letivo, este atingiu a taxa de 

7,2%, traduzindo-se num número de 5 alunos/as que desistiram, num conjunto de 108 alunos/s que iniciaram 

o 2º período nos cursos profissionais. A turma onde se verificou um maior número de desistências foi o 1º ano 

do curso de Esteticista com duas desistências e os motivos alegados para as desistências registadas são 

sobretudo: abandono e ingresso no mercado de trabalho.  

 

*dados recolhidos a 31/03/2021 

A taxa de absentismo apurada até à data da recolha de dados é de 47%. Este resultado encontra-se acima da 

meta estabelecida (< 30%) e aumentou cerca de 10% face ao 1º período. Neste sentido, foram sinalizados 

os/as alunos/as cujo o limite de faltas se encontra ultrapassado e definidas estratégias de remediação e 

recuperação de aprendizagens. Para além disso, foram realizadas reuniões presenciais com os/as 

encarregados/as de educação de forma a implicar os mesmos na recuperação das faltas. 

 

*dados recolhidos a 31/03/2021 

Em relação à taxa de módulos em atraso, esta encontra-se a dentro dos valores estabelecidos com a meta 

para este 2º Período. Na percentagem de não aprovação temos uma média de um por cento de módulos em 

atraso, sendo este resultado bastante satisfatório. Neste ponto, salientam-se as turmas de MA20A e EST20 

uma vez que, apresentam valores acima dos quinze por cento de módulos em atraso, estando, no entanto, 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de execução orçamental 92,5% 64% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de Desistência < 24% 7,2% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de absentismo < 30% 47% 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de módulos em atraso < 30% 1% 
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incluídos os/as alunos/as em abandono escolar. Durante o 2º período decorreu a segunda fase de 

recuperação de módulos em atraso que possibilitou aos/às alunos/as a realização de exames de recuperação.  

*dados recolhidos a 31/03/2021 
 

Foram analisadas todas as ocorrências de comportamento, atraso e material, cento e quarenta e sete nos 

cursos profissionais. As turmas MEBE19 - Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar e MA20A - Técnico/a 

de Mecatrónica Automóvel são aquelas que registam maior número de ocorrências sobretudo de atraso.  

De referir que as ocorrências de atraso são aquelas que registam uma maior incidência. Foram ajustadas as 

estratégias definidas durante o segundo período, de forma melhorarmos este indicador e por consequência os 

resultados. 

 

*dados recolhidos a 31/03/2021 
 

No quadro seguinte são ilustrados os resultados obtidos no 2º Período do presente ano letivo. 

 

2º Período 

TURMAS 
Componente 
Sociocultural  

Componente 
Científica  

Componente 
Técnica 

/Tecnológica  

Média Global 
da turma 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 12,64 12,46 12,97 12,7 

Técnico/a em Animação de Turismo 14,03 15,5 14,35 14,48 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 13,83 13,16 12,29 13,1 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 14,26 13,45 12,09 13,45 

Técnico/a de Massagem de Estética e Bem Estar 14,07 13,22 14,53 13,98 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 13,02 13,44 12,17 12,76 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 13,71 14,27 12,96 13,42 

Esteticista 13,75 14,33 14,38 14,09 

Média global das classificações  13,7 13,7 13,2 13,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Meta Resultado 

Taxa de Ocorrências de 
Comportamento/Período 

-- 1,3 

Indicador Meta Resultado 

Média global das classificações 
dos alunos por curso 

13,5 13,5 

TOTAL 

2º Período 

Componente 
Sociocultural  

Componente 
Científica  

Componente 
Técnica 

Média Global 
da turma 

Operador/a de Eletrónica Domótica 2,9 2,8 2,63 2,78 

Média global das classificações          
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O balanço dos resultados apresenta-se satisfatório, estando devidamente identificados/as os/as alunos/as 

com módulos/UFCD/unidades de competência em atraso ou com resultados negativos à disciplina. Nos cursos 

profissionais a média global das classificações é de 13,5 valores, sendo que temos duas turmas com média da 

meta definida: TUR18 e EST20. No curso de educação e formação foram lecionados onze módulos e a média 

de notas é três. 
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III. Conclusão 

 

Vamos continuar a desenvolver as medidas que têm vindo a ser implementadas, resultantes do Plano de Ação, e a 

definir e implementar ações com vista à melhoria contínua, de forma a melhorar os indicadores. 

A divulgação deste documento será feita por 3 vias: (i) por email enviado a todos/as os/as docentes, (ii) através da 

sua publicação no website da Escola, para que os/as alunos/as, encarregados/as de educação e restantes 

stakeholders possam ter acesso; (iii) apresentado na reunião de Conselho Pedagógico de abril, e do próximo 

Conselho Consultivo. 

 

 


