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Lista de Abreviaturas / Siglas / Acrónimos 
 
 

 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 

 FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

 PAA – Plano Anual de Atividades 

 PAP – Prova de Aptidão Profissional 

  



Relatório de Avaliação e Revisão – 3º Período 
Interna 2020 

 
 
 
 
 

 

DG.017.00            Página 3 | 9 
    

 

I. Nota introdutória 

O presente relatório, realizado no âmbito do Sistema de Qualidade do Ensino e Formação Profissional, EQAVET, 

destina-se à Avaliação e Revisão do Plano de Ação, até à data 31 de julho de 2021, relativo ao 3º período do 

ano letivo 2020/2021, através do esclarecimento do modo de implementação, avaliação das atividades 

previstas e revisão das mesmas. A par disto, serão apresentadas as principais conclusões e desvios através da 

explicitação das metas/indicadores possíveis de monitorizar até à data. 

1. Monitorização de metas/indicadores 

ÁREA DE MELHORIA: TAXA DE CONCLUSÃO 

Indicador EQAVET 4 a): Taxa de conclusão  

META: 70% 

Objetivo Específico: Aumentar a taxa de conclusão 

Este indicador é entendido como a percentagem de alunos/as que completam cursos de EFP inicial, obtendo 

uma qualificação, em relação ao total de alunos/as que ingressam nesses cursos. Por forma a se poder efetuar 

uma análise da evolução das taxas entre triénios, são também considerados abaixo o triénio anterior, 

designadamente 2016-2019 e o triénio terminado no presente ano letivo. 

Triénio 2016-2019: 39,5%          Triénio 2017-2020:  47,1%          Triénio 2018-2021: 54,8%                  

Em relação aos ciclos de formação concluídos, verificamos um aumento do número de alunos/as que 

concluíram o seu curso profissional. Relativamente ao ciclo de formação 2017-2020, a taxa de conclusão é de 

47,1% pelo que ainda não atingimos a meta inicialmente proposta. Traduz-se este indicador em 16 alunos/as 

que concluíram o seu curso profissional. O ciclo 2018-2021 é o terceiro ciclo de formação da Escola EPT 

Profensino. Dos 42 alunos/as que ingressaram os cursos Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 

e Técnico/a em Animação de Turismo concluíram os cursos, com sucesso, 23 alunos/as, pelo que se atingiu 

54,8% de taxa de conclusão. 

Estes resultados traduzem a necessidade de continuarmos a trabalhar para corrigir estes desvios, pelo que 

foram mantidas as ações de melhoria já estipuladas e definidas novas ações de melhoria. 
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Objetivo Específico: Aumentar o grau de satisfação dos/as alunos/as 

META: 75% 

A EPT com o intuito de perceber quais as suas mais-valias e quais as suas fragilidades, solicitou aos/às alunos/as 

o preenchimento de um questionário de satisfação. Esta apreciação é muito importante, pois, a partir daqui 

podemos aferir a satisfação dos/as alunos/as relativamente a diversos aspetos da vida quotidiana da escola, bem 

como aos processos envolventes às práticas pedagógicas, estruturas, entre outros fatores.  

O grau de satisfação dos/as alunos/as é de 79%. 

No que se refere a este indicador, não se afigura necessário realizar qualquer alteração do plano de melhoria. 

 

Indicador de Alerta: Taxa de desistência 

META: <24% 

 

Relativamente a este indicador, a taxa alcançada no 3º período foi de 0,9%. Este resultado é para a escola um 

sinal muito promissor para que se continue a levar a cabo as ações propostas, uma vez que a meta definida foi 

<24%, pelo que se conseguiu atingir amplamente diminuir o número de desistências.  

No que se refere a este indicador, não se afigura necessário realizar qualquer alteração do plano de melhoria. 

 

ÁREA DE MELHORIA: AUMENTAR O SUCESSO ESCOLAR 

Indicador: Média global das classificações dos/as alunos/as por curso 

META: 13 valores 

Objetivo Específico: Aumentar a média global das classificações dos/as alunos/as por curso 

A média da componente sociocultural, científica e tecnológica é de 13,9 valores, pelo que a meta foi atingida. 

De salientar que, neste parâmetro, os/as alunos/as tiveram à sua disposição mecanismos para recuperação das 

aprendizagens através da elaboração de planos de recuperação efetuados com o apoio do/a professor/a de 

cada disciplina.  

No que se refere a este indicador, não se afigura necessário realizar qualquer alteração do plano de melhoria. 
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Indicador: Média de módulos em atraso 

META: Sem meta definida 

Salienta-se, de forma positiva, que a média de módulos em atraso é de 0,7%, o que revela que o 

acompanhamento pelos/as docentes na recuperação das aprendizagens e a própria metodologia de avaliação 

foi mais ajustada ao perfil e grau de desenvolvimento de competências de cada aluno/a. 

Indicador: Taxa de absentismo 

META: < 30% 

A taxa de absentismo retrata a percentagem de faltas do/as aluno/as ao longo do 3º período 

independentemente de serem ou não justificadas e também não tem conta dois fatores importantes: o número 

total de faltas dos alunos/as transferidos, desistentes ou excluídos e as recuperações de faltas efetuadas 

pelos/as alunos/as/as.   

A mesma foi de 21,9% ficando, neste período, dento da meta definida de < 30%. 

Importa referir que foram definidas ações no final do 2º período que ajudaram a recuperar este indicador, no 

entanto quando analisado a nível anual a taxa é de 34% ficando aquém da meta definida de 30%. 

Estes resultados traduzem a necessidade de continuarmos a trabalhar para corrigir estes desvios, pelo que 

foram mantidas as ações de melhoria já estipuladas e definidas novas ações de melhoria. 

Indicador: Média Global da FCT 

META: 13 valores 

Objetivo Específico: Aumentar a Média Global da FCT 

A média da Formação em Contexto de Trabalho foi de 15,6%, pelo que não atingimos a meta definida para o 

presente ano letivo. Este item mostra a capacidade dos/as alunos/as de colocarem em prática as aprendizagens 

e conhecimentos ao longo da formação em sala de aula, mas também as dificuldades e lacunas inerentes ao 

contacto com o mundo do trabalho. Deverão ser definidas ações de melhoria para corrigir este desvio. 
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Indicador: Taxa de Satisfação da Entidade Acolhedora  

META: 83% 

No que se refere ao indicador Taxa de Satisfação da Entidade Acolhedora, após o término do período de FCT foi 

aplicado um inquérito de satisfação através do qual podemos aferir que o grau de satisfação das entidades é de 

84%, pelo que conseguimos atingir a meta definida para o presente ano letivo. Salientamos, igualmente, que as 

entidades acolhedoras foram 100% recetivas a receberem os/as nossos/as alunos/as durante o período de 

pandemia e que alguns dos/as estagiários/as receberam propostas de contrato de trabalho nessas mesmas 

entidades. 

No que se refere a este indicador, não se afigura necessário realizar qualquer alteração do plano de melhoria. 

Indicador: Média Global da PAP 

META: 14 valores 

Objetivo Específico: Aumentar Média Global da PAP 

A média global da PAP foi de 13,6 valores, pelo que não se atingiu a meta definida para o presente ano letivo. 

Consegue-se aferir que os/as alunos/as, de uma forma geral, tiveram desempenho satisfatório, mas 

demonstraram pouco empenho na concretização do relatório final. Deverão ser definidas ações de melhoria 

para corrigir este desvio. 

No quadro seguinte são ilustrados todo os resultados obtidos no 3º Período do presente ano letivo por turma. 

 

Tabela 1 - Tabela ilustrativa dos resultados escolares 

 

 

EAC18 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica 15,15 13,00

TUR18 Técnico/a em Animação de Turismo N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica 14,20 14,10

MA19A Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 14,53 14 13,34 13,7 15,16

MA19B Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 14,52 13,55 13,44 13,95 16,09

MEBE18 Técnico/a de Massagem de Estética e Bem Estar 13,81 13,17 14,42 13,9 17,41

MA20A Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 13,96 13,06 13,29 13,54

MA20B Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 14,21 13,76 13,78 13,92

EST20 Esteticista 14,79 13,91 14,16 14,4

Média global das classificações 14,3 13,6 13,7 13,9 15,6 13,6
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Indicador: Grau de cumprimento do Plano Anual de Atividades de enriquecimento curricular 

META: 66% 

Relativamente ao grau de cumprimento do Plano Anual de Atividades de enriquecimento curricular, podemos 

verificar que o foi cumprido 85% do plano previsto para o 3º período, estando acima da meta estabelecida para 

o presente ano letivo. Este resultado deve-se sobretudo ao facto de termos regressado ao regime presencial o 

que facilitou a gestão mais eficaz do planeamento do PAA. 

 

ÁREA DE MELHORIA: INTENSIFICAR O RELACIONAMENTO COM AS EMPRESAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 

Objetivo Específico: Aumentar o número de protocolos assinados 

META: aumentar em 1% por ano/curso 

O grupo dinamizador da qualidade entende que este indicador não se encontrava devidamente monitorizado, 

pelo que este objetivo será alvo de análise a partir do próximo ano letivo. 

 

Objetivo Específico: Promover um encontro de boas práticas  

META: 1 encontro por ano 

Importa referir que no ano letivo 2020/2021 não foram realizadas as atividades do PAA que tinham como 

objetivo chamar à escola não só os nossos parceiros (empresas e organizações), bem como os/as 

encarregados/as de educação, devido aos obstáculos impostos pela situação pandémica COVID19 e ao 

consequente estado de emergência decretado pelo Estado. 

Objetivo Específico: promover reuniões anuais com stakeholders 

 

META: 2 reuniões anuais 

A Escola realizou o seu Conselho Consultivo anual e conseguiu auscultar os diversos intervenientes na análise 

dos dados aferidos e na definição de objetivos e metas. Para além disso, foram realizadas as reuniões de 

encarregados/as de educação, reuniões gerais de docentes e não docentes, sendo frequentemente utilizadas 

as ferramentas digitais ao nosso dispor e tentando responder aos propósitos da melhoria de ensino e formação 
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profissional que ministramos.  Para além disso, os nossos parceiros de FCT continuaram a manter uma relação 

de proximidade com a Escola, manifestando frequentemente as suas opiniões, o feedback e as sugestões 

constantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos/as alunos/as e outros. 

 

ÁREA DE MELHORIA: DIVULGAÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE  

META: 70% 

Objetivo Específico: aumentar a taxa de procura para EFP 

O grupo dinamizador da qualidade entende que este indicador não se encontrava devidamente esclarecido, 

pelo que este objetivo será reformulado e deverá ser monitorizado pelo número de matrículas nas ofertas 

formativas do próximo ano letivo. 

Objetivo Específico: promover a divulgação nas diversas redes sociais utilizadas pela escola  

META: aumentar em 10% por ano 

Em relação a este objetivo os resultados obtidos nas duas redes sociais utilizadas pela escola foram os resultados 

foram os seguintes: Facebook sofreu um aumento de 25,8% e o Instagram 22,5%.  

Entretanto foi criada uma conta na rede social/profissional LinkedIn, pelo que até ao momento não conseguimos 

avaliar a extensão do seu impacto. 
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1. Considerações Globais 

O Plano de Ação em vigor será alvo de revisão para dar resposta a estas questões e às sugestões de melhoria 

dos diversos stakeholders (internos e externos) recolhidas ao longo do presente ano letivo. 

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 setembro. 

 

 

 


