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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O relatório anual de balanço da atividade formativa deste ano letivo pretende ser uma apresentação e 

uma reflexão sobre os resultados escolares e práticas de melhoria, numa procura constante de excelência 

nas várias áreas do serviço educativo prestado pela Escola Profissional e Tecnológica Profensino.  

A partir dos documentos orientadores, tais como, o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades, os 

planos de turma, as pautas de avaliação, questionários/inquéritos de satisfação, entre outros, foi 

realizado o tratamento e a análise de dados, com vista à monitorização e avaliação do desempenho da 

escola. 

No ano letivo 2020/2021 verificou-se o cumprimento generalizado dos planos curriculares, assim como 

do plano anual de atividades. Conforme se pode constatar, foram variadas as atividades desenvolvidas ao 

longo do ano e que em muito contribuíram para o enriquecimento curricular de cursos e disciplinas, bem 

como para a mobilização dos/as alunos/as na participação da dinâmica escolar. 

Num ano em que voltamos a encarar mudanças de última hora, como a suspensão das atividades letivas 

presenciais, houve também necessidade de encontrarmos novas respostas e/ou reequacionarmos as 

antigas; deparamo-nos, portanto, com novos desafios como o combate às desigualdades e a capacitação 

digital de todos os/as cidadãos/cidadãs. Procuramos responder e corresponder de forma assertiva a estas 

e outras questões, conscientes, porém, de que é necessário mais e melhor.  

Reforçamos que a EPT Profensino, na sequência dos resultados da avaliação do processo de alinhamento 

do Sistema de Garantia da Qualidade na Educação e na Formação Profissional (EQAVET), recebeu o Selo 

de Conformidade EQAVET pela ANQEP a catorze de setembro de dois mil e vinte, por três anos, 

reconhecendo a qualidade do seu ensino e formação profissional. O processo de certificação teve início 

em julho de 2019 e o resultado alcançado veio reforçar o compromisso da Escola Profissional e 

Tecnológica Profensino em continuar a trabalhar para garantir uma formação de qualidade aos/às 

nossos/as alunos/as, encarregados/as de educação e restantes parceiros. 

Neste relatório, procuramos apresentar de forma sistematizada um retrato do trabalho desenvolvido nas 

diferentes dimensões da nossa intervenção educativa e formativa. Desta forma, seguidamente exibimos 

os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 2020/2021, fazendo um balanço sobre as 

atividades desenvolvidas, sobre as estratégias de promoção do sucesso educativo e sobre os indicadores 

de sucesso obtidos. Da análise do presente relatório, aferir-se-á da necessidade de atualizar o plano de 

melhoria e consensualizadas as metas. 
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2. CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR E EXECUÇÃO MODULAR 

A execução modular do ano letivo 2020/2021, marcada pela situação de pandemia da doença COVID-19, 

foi totalmente cumprida, conforme o Plano Anual de Atividades, em todos os cursos, turmas, disciplinas, 

módulos e UFCD´s executados. O ano letivo teve início a 14 de setembro de 2020 e terminou a 30 de julho 

de 2021, estando as atividades letivas distribuídas por três períodos letivos. O calendário escolar sofreu 

algumas alterações, nomeadamente com a suspensão das atividades letivas a partir de 22 de janeiro e 

segundo o Decreto n.º 3 -C/2021. A partir do dia 8 de fevereiro, as atividades letivas foram retomadas em 

regime não presencial e nos termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 

20 de julho. Posteriormente, o calendário escolar em vigor foi alterado através do Despacho nº6906-

B/2020, de 3 de julho, recuperando os dias de atividades letivas. 

 

3.    NÚMERO DE ALUNOS/AS E SUA CARACTERIZAÇÃO 

Iniciaram o ano letivo 2020/2021, um total 124 alunos/as distribuídos por 9 turmas: 1 turma da tipologia 

CEF e 8 turmas da tipologia de ensino profissional. Neste ano letivo, integramos na nossa oferta formativa 

mais uma área de educação e formação, na tipologia ensino profissional, com o curso Esteticista.  

Vejamos os gráficos/ tabelas que se seguem e que se reportam à situação evolutiva do número de 

alunos/as por turma/ escola, bem como a sua caraterização. 

 

População Discente Cursos Profissionais 

Ano 2020/2021 

1º 48 

2º 39 

3º 24 

         I - Número de alunos/as iniciais por anos (ano letivo 2020/2021) 
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População Discente Cursos Educação e Formação 

 

 

 

                                                                            

II –  Número de alunos/as iniciais (ano letivo 2020/2021) 

Matrículas 

 

               III- Alunos/as matriculados/as (dos anos letivos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) 

 

Analisados os dados dos quadros e gráficos acima, verifica-se que em relação ao número de alunos/as 

matriculados/as temos assistido a um decréscimo de inscrições nos últimos 3 anos, situação essa 

deveremos corrigir com a definição de novas ações de melhoria. 

 

4.  OFERTA FORMATIVA 

Em termos da sua oferta formativa, a EPT Profensino promove cursos profissionais de nível IV, com a 

duração de 3 anos e dirigidos a jovens que tenham concluído o 9º ano de escolaridade e com aptidões em 

obter competências nas áreas de educação e formação que a escola ministra e cursos de educação de 

formação que são um percurso de ensino básico com dupla certificação, ou seja, em que se desenvolvem 

competências sociais, científicas e profissionais requeridas para o exercício de uma atividade profissional 

e simultaneamente se obtém o nível básico de educação.  
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Em 2020/2021, a oferta formativa da Escola Profissional e Tecnológica Profensino foi a seguinte: 

                                              

 

5.  RESULTADOS ESCOLARES 

A informação relativa aos resultados escolares foi retirada dos planos de turma, elaborados para cada 

turma, bem como do software de gestão da escola.  

 

5.1. Taxa de desistência (indicador de alerta) 

                  

IV - Taxa de desistência dos cursos profissionais por anos letivos 

 

META:  <24% 

 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel

Esteticista

Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores

Técnico/a em Animação de Turismo

Operador/a de Eletrónica/Domótica (CEF)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2018/2019 2019/2020 2020/2021

17,70%

25,20%

8,00%
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Relativamente a este indicador, a taxa alcançada no ano letivo 2020-2021 foi de 8%. Este resultado é para 

a escola um sinal 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.  

 

CP total Nº de alunos/as Desistências 
Taxa de 

desistência 

1º ano 50 6 12% 

2º ano 39 2 5,1% 

3º ano 24 1 4,2% 

 113 9 8,0% 

                                                                V – Taxa de desistência cursos profissionais ano letivo 2020-2021 

 

CEF total Nº de alunos/as Desistências 
Taxa de 

desistência 

2º ano 12 2 15,40% 

VI – Taxa de desistência curso CEF ano letivo 2020-2021 

 

Ao longo do ano letivo, fomos registando desistências que se circunscreveram sobretudo a problemas 

relacionados com a falta de assiduidade e/ou abandono escolar. 

Em julho de 2021 o número de alunos/as a frequentar situava-se em 115, o que, portanto, indicava uma 

redução na perda alunos/as, em relação aos anos letivos anteriores.  

A diferença entre o número total inicial de alunos/as e o número atual tem ainda em conta que, depois 

do início do ano letivo ingressaram, nomeadamente duas alunas São-Tomenses, que se encontravam a 

estudar na nossa escola ao abrigo de um protocolo de cooperação entre a Inforpreparação Lda e o 

Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe. No entanto, as mesmas acabaram por ser excluídas por 

faltas, no decorrer do 2º período. 
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A monitorização deste indicador foi constante ao longo do ano letivo, passando pelos/as diretores/as de 

turma e pelo feedback regular de todos/as os/as docentes das respetivas turmas, bem como pelos sinais 

de alerta emitidos pelo software de gestão utilizado pela Escola.  

Importa efetuar uma reflexão sobre as causas que originaram estes números. A análise da situação dos/as 

alunos/as que saíram da EPT Profensino permite perceber que são dois os motivos da saída: 

 Exclusão por excesso de faltas (alunos/as maiores de idade que se encontravam em abandono 

escolar); 

 Desistência por parte dos alunos/as (alunos/as maiores de idade que optaram por ingressar no 

mercado de trabalho, para poderem contribuir para a gestão da economia familiar). 

De salientar que, em todas as situações de exclusão e de desistência, foram efetuadas várias diligências 

anteriores junto dos/as alunos/as e dos encarregados/as de educação no sentido de explicar a 

importância da obtenção do nível de escolaridade para uma ingressão no mercado de trabalho mais 

sustentada e bem-sucedida. 

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

melhoria. 

 

5.2. Taxa de absentismo 

A taxa de absentismo retrata a percentagem de faltas do/as aluno/as ao longo do ano letivo 2020/2021 

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 é de 34% ficando aquém da meta definida de 30%. 

No entanto, taxa de absentismo desce significativamente se forem desconsiderados os alunos/as que não 

frequentaram a escola até ao final do ano letivo. Relativamente à assiduidade dos restantes alunos/as, é 

efetivamente necessário entrar em linha de conta com as várias estratégias definidas para recuperação 

das mesmas e que permitiram, a muitos alunos/as, a recuperação de faltas e aprendizagens permitindo-

lhes assim terminar com sucesso o ano letivo. 
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Relativamente às recuperações de faltas, o Regulamento Interno da Escola, em linha com a legislação 

referente ao regime de assiduidade e recuperação de aprendizagens, define as regras a aplicar na escola, 

definindo que a recuperação das faltas pode revestir as seguintes modalidades: 

 Recuperação: reposição de horas em falta através da elaboração de propostas de trabalho 

indicadas pelo/a docente da disciplina/módulo. Esta modalidade é utilizada em situações de faltas 

pontuais e o processo é gerido entre professor/a e aluno, sendo que a recuperação fica registada 

no sistema informático em uso.  

 Plano Individual de Recuperação (PIR): o aluno/a poderá beneficiar deste apoio em casos de 

recuperação de atrasos de aprendizagens, ausência prolongada justificada, matrícula posterior ao 

início do ano letivo, ou excesso grave de faltas injustificadas. Este procedimento, dado ser 

vocacionado para elevados números de falta, reveste-se de uma forma estruturada. Implica a 

realização dum conselho de turma para que os/as professor/as definam as estratégias de 

recuperação; as atividades/tarefas a desenvolver e respetiva calendarização para todos os 

módulos/UFCD cujo limite de faltas tenha sido ultrapassado. 

No decorrer do ano letivo 2020/2021 os/as alunos/as foram acompanhados pelos professor/as na 

recuperação das aprendizagens, e a avaliação desta recorreu a instrumentos diversificados e ajustados ao 

perfil e grau de desenvolvimento de competência de cada aluno, como os trabalhos práticos a partir de 

um guião com objetivos, testes de avaliação e questionários escritos e orais. Os casos de insucesso 

correspondem a alunos/as que se encontravam em situação de abandono escolar.  

 

5.3. Taxa de transição 

Em relação à taxa de transição, é calculada pelo número inicial de alunos/as deduzidas as desistências e 

as não transições, a mesma é de 90,3% para os cursos profissionais e 76,9% para os cursos de educação 

e formação. 

CP total Nº de alunos/as Transições 
Taxa de 

transição 

1º ano 50 43 86,00% 

2º ano 39 36 92,30% 

3º ano 24 23 95,80% 

  113 102 90,30% 
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                                                                    VII – Taxa de transição cursos profissionais ano letivo 2020-2021 

 

 

 

                                                                                 

VIII – Taxa de transição do curso CEF ano letivo 2020-2021 

 

5.3. Aproveitamento escolar 

No que diz respeito ao aproveitamento escolar, o gráfico que se segue apresenta a média obtida por cada 

turma. A turma que apresenta média mais elevada é a turma do 3º ano do curso Técnico/a em Animação 

de Turismo com 14,31 valores. A turma com a média mais baixa é a turma do 3º ano do curso Técnico/a 

de Eletrónica, Automação e Computadores com 12,23 valores. 

 

 

                                                                                   IX – Média por turma (ao letivo 2020/2021) 

 

 

 

12,23

14,31

13,41

13,4113,76

13,00

13,69

14,28

Média das notas 2020/2021 (valores)

3º EAC18 3º TUR18 2º MA19A 2º MA19B

2º MEBE18 1º MA20A 1º MA20B 1º EST20

CEF total Nº de alunos/as Transições 
Taxa de 

transição 

2º ano 12 10 76,90% 
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5.4. Módulos em atraso 

No que se refere aos módulos em atraso, verificamos, pelo quadro seguinte, que ficaram por concluir 

um total de 70 módulos. Sendo que a taxa anual de módulos em atraso é de 1,05% 

 

CP 
Número de módulos 

em atraso 

1º ano 38 

2º ano 32 

3º ano 0 

X – Número módulos em atraso (ao letivo 2020/2021) 

 

5.4.1. Recuperação e consolidação das aprendizagens 

A recuperação e consolidação das aprendizagens, previstas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53D/2020, e alicerçadas no plano de atuação da escola, procurou colocar em prática um conjunto de 

medidas focalizadas na melhoria do trabalho pedagógico e da qualidade das aprendizagens desenvolvidas 

pelos/as alunos/as, de forma equitativa. A planificação da ação estratégica partiu da identificação dos 

problemas e fragilidades das turmas durante o contexto da pandemia provocada pela Covid-19, bem 

como da definição das respetivas medidas e os/as alunos/as abrangidos/as. Esta recuperação decorreu 

de forma mais intensiva, nas primeiras 5 semanas de aulas e de forma contínua, ao longo do ano letivo.  

Foram definidas atividades de recuperação / consolidação das aprendizagens que se traduziram nas 

seguintes formas de organização, que foram sendo ajustadas ao longo do ano letivo: 

● Apoio ao estudo destinado a todos os/as alunos/as da turma ou apenas a um grupo de alunos/as; 

● Coadjuvação entre docentes das diferentes componentes de formação; 

● Apoio educativo individual ou em pequeno grupo; 

● Apoio da Biblioteca Escolar e do Centro de Apoio à Aprendizagem; 

● Apoio na preparação para os exames de recuperação. 

Foi concebido um Plano Individual de Recuperação pelos diferentes conselhos de turma, construído a 

partir da identificação das AE e/ou competências não realizadas / consolidadas por cada um/a dos/as 
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alunos/as e de forma a promover a transição para as aprendizagens subsequentes, numa lógica de 

continuidade, progressão e complexidade crescente.  

Este plano foi concebido para todos/as os/as alunos/as, em particular os que tiveram maiores dificuldades 

de contacto e de acompanhamento das atividades promovidas pela escola, no ano letivo 2019 / 2020, 

para os/as alunos/as com módulos em atraso e para os/as alunos/as que ficaram retidos/as em 

2019/2020.  

 

5.5. Formação em contexto de trabalho 

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) pretende desenvolver e consolidar, em contexto real de 

trabalho, os conhecimentos e as competências profissionais adquiridos durante a frequência do curso. 

Proporciona também uma experiência de caráter socioprofissional enriquecedora para a futura 

integração do/a aluno/a no mercado de trabalho. As entidades de acolhimento foram selecionadas 

tendo em consideração a adequação e a compatibilidade das atividades profissionais com o perfil 

profissional visado pelo curso frequentado pelo/a aluno/a.  

A formação em contexto de trabalho, em regime presencial, foi inicialmente suspensa ao abrigo das 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19. 

Assim, as turmas do 3º ano dos cursos Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores e Técnico/a 

em Animação de Turismo começaram a 22 de fevereiro a formação em contexto de trabalho através da 

prática simulada, no entanto, a partir do dia 8 de março foram gradualmente ingressando o estágio nas 

empresas. As turmas do 2º ano dos cursos dos cursos Técnico/a de Mecatrónica Automóvel e Técnico/a 

de Massagem de Estética e Bem-Estar realizaram, igualmente a sua formação em contexto de trabalho 

durante o 3º período. 

Importa referir, igualmente, que pela primeira vez na nossa escola os/as alunos/as tiveram a 

oportunidade de realizar a sua formação em contexto de trabalho, através da participação em projetos 

de mobilidade internacional Erasmus+.  

O gráfico seguinte mostra as médias obtidas pelos/as alunos/as do 2º ano e 3º ano por turma. 
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XI– Média das notas de FCT (ano letivo 2020/2021) 

 

No que se refere à turma finalista CEF dez dos 11 alunos/as realizaram a formação prática em contexto 

de trabalho nos meses de junho e julho, sendo a média final da turma de 4 valores. 

No final da formação em contexto de trabalho, as entidades acolhedoras avaliaram o desempenho 

dos/as estagiários/as e foi possível aferir que o grau de satisfação é de 84%. 

 

5.6. Prova de Aptidão Profissional (indicador de alerta) 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante 

a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, 

demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante 

do futuro profissional do/a aluno/a. 

As apresentações das provas de aptidão profissional decorreram de 27 a 28 de abril.  

A tabela abaixo apresentada mostra as médias obtidas pelos/as alunos/as do 3º ano em cada turma. 

 

 Média PAP 

EAC18 13 

TUR18 14 

XII – Média das notas da PAP (ano letivo 2020/2021) 

15

14

15

16

17

Média das notas FCT (valores)

EAC18 TUR18 MA19A MA19B MEBE18
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5.6. Prova de Avaliação Final 

A Prova de Avaliação Final assume o carácter de prova de desempenho profissional e consiste na 

realização, perante um júri tripartido, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas atividades 

definidas para o perfil de competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais 

significativos. No que se refere à turma finalista CEF dez dos 11 alunos/as realizaram a prova no dia 26 

de julho, sendo a média final da turma de 3 valores. 

 

6. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se como o documento orientador da atividade escolar ao 

longo de um ano letivo.  

Assim, o PAA teve como linha orientadora a estrutura do Projeto Educativo da Escola e visou contribuir 

para a concretização dos objetivos definidos no Regulamento Interno Geral e na legislação específica 

aplicável. Teve como preocupação central a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens dos/as 

alunos/as no contexto da escola e no contexto profissional, assumindo por isso uma forte ligação ao tecido 

empresarial e uma especial atenção na dinamização de estratégias de ação pedagógica centradas na 

interdisciplinaridade, no rigor, na flexibilidade e na capacidade de inovação. A proposta inicial do PAA da 

escola foi desenvolvida pela Direção Pedagógica, tendo como base de trabalho as propostas apresentadas 

por alunos/as e professores/as no final de cada ano letivo e ainda os projetos em curso, as características 

da escola e as dinâmicas próprias do Projeto Educativo. Tratou-se, portanto, de um conjunto de propostas 

iniciais, integradas em estratégias de ação pedagógica que servem de base ao enriquecimento curricular, 

à dinamização do Plano Anual de Formação e à valorização do Projeto Educativo da Escola junto da 

comunidade local e regional. 

Neste contexto, este documento constituiu uma referência e uma orientação pedagógica, quer para a 

concretização dos planos de formação dos cursos, quer para o desenvolvimento curricular de cada 

disciplina. 

O PAA da Escola deve, portanto, ser entendido como um documento aberto, dinâmico e sujeito às 

adaptações necessárias ao longo do ano letivo, integrando assim novos projetos e novas atividades, 

propostas por alunos/as, professores/as, diretores/as de curso e diretores/as de Turma, sempre 

fundamentadas junto do Conselho Pedagógico e /ou da Direção Pedagógica. 
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O acompanhamento da execução do PAA é da competência do/a diretor/a pedagógico/a, apoiando e 

incentivando a participação ativa e envolvimento da comunidade escolar, sendo a sua aprovação da 

competência do Conselho Pedagógico.  

O PAA para o ano letivo de 2020/2021 assentou em três domínios, que sistematizam os objetivos do 

projeto educativo: 

Domínio A – Promoção do sucesso educativo, pessoal e profissional, através da atividade pedagógica e 

didática; 

Domínio B – Desenvolvimento do vínculo da EPT PROFENSINO com a comunidade e com os parceiros do 

desenvolvimento 

local, regional, nacional e internacional; 

Domínio C – Crescimento da organização e gestão da Escola. 

 

Grau de cumprimento do plano anual de atividades de enriquecimento curricular 

Sendo um dos documentos estruturantes da escola, o Plano Anual de Atividades (PAA) é avaliado 

anualmente, no que se refere ao grau de execução do mesmo. Esta avaliação implica contabilizar:  

- as atividades previstas;  

- as atividades realizadas (previstas e não previstas);  

- as atividades não realizadas. 

 

 Nº de atividades 

previstas 

Nº de atividades 

realizadas 1º período 

Nº de atividades 

realizadas 2º período 

Nº de atividades 

realizadas 3º período 

Nº total de atividades 

realizadas 

Que constam do PAA 62 18 9 14 41 

Que não constam do PAA 0 0 1 5 7 

Total 62 18 10 19 48 

 

Das 62 atividades previstas no PAA, foram realizadas 48, o que representa uma taxa de cumprimento de 

66%. Foram realizadas 6 atividades que não constavam do PAA.  

No geral, os motivos que impediram a não concretização das atividades foram as seguintes: 
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 Situação epidemiológica COVID -19; 

 Adversidades climatéricas; 

 Cancelamento pelas entidades externas proponentes ou parceiras; 

 Incompatibilidade/dificuldade de calendário. 

 

 

XIII– Percentagem da execução das atividades por período 

O 1º período apresenta um número mais elevado de atividades do que os restantes períodos o que se 

traduz num maior esforço por parte dos docentes em desenvolver nos alunos a motivação, ligação e a 

integração dos mesmos. No 2º período, ocorreram menos atividades devido à situação epidemiológica 

do COVID-19 que levou à suspensão das atividades letivas presenciais até 19 de abril. 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo foram inseridas em projetos e programas.  

 

6.1 Avaliação da Satisfação 

Tendo como indicadores os resultados da avaliação de atividades, os inquéritos por questionário de 

satisfação dos/as alunos/as/as, os relatórios reflexivos e os depoimentos que nos foram transmitidos 

pessoalmente pelos docentes, discentes, coordenação, e direção pedagógica o grau de satisfação em 

relação às atividades foi de 75%. 

Apesar da multiplicidade de atividades e tarefas desenvolvidas, conseguimos articular com a maioria das 

disciplinas e implicar alunos/as/as de todos os níveis de ensino. 

85%

40%

55%

Execução das atividades

1ºP 2ºP 3ºP
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Cumpre-nos registar o apoio de todos os docentes, sempre que por nós solicitados, o que, sem dúvida, 

contribuiu para o êxito das atividades, da qualidade da aprendizagem transversal e para a vida e, 

sobretudo, para o cumprimento da missão e dos objetivos do Plano Anual de Atividades. 

 

6.2 Análise crítica global 

Cabe ao Grupo Dinamizador da Qualidade, em conjunto com a Direção Pedagógica e Pessoal Docente, 

fazer uma reflexão sobre este documento, de forma a identificar os aspetos menos positivos, propondo a 

otimização das estratégias a utilizar, com vista a melhorar a organização das atividades futuras. 

Assim, os dados apresentados e a análise realizada neste relatório expressam um balanço globalmente 

positivo das atividades realizadas no ano letivo de 2020-2021 e do seu contributo para a concretização do 

Projeto Educativo da Escola Profissional da Profensino. 

Contudo, uma vez que a Escola Profissional da Profensino se comprometeu, seriamente, com o princípio 

da melhoria contínua, procedeu-se a uma análise contextualizada, no que diz respeito aos aspetos 

positivos e às melhorias a implementar: 

ASPETOS POSITIVOS 

- Autonomia e empenho do corpo docente para planear e realizar atividades que ultrapassam o âmbito 

meramente curricular; 

- Realização de atividades que reforçam o sentido de “comunidade educativa”; 

- Avaliação global das atividades realizada por alunos/as e professores/as; 

- Promoção da interdisciplinaridade e da articulação curricular de conteúdos e competências; 

- Grande número de atividades realizadas sem encargos monetários. 

 

SUGESTÃO DE MELHORIAS 

a) ao nível da elaboração do Plano Anual de Atividades: 

- consolidar a garantia do princípio da participação da comunidade educativa na vida da escola, na 

proposta e realização de atividades e na auscultação sobre as mesmas (docentes, alunos/as, 

encarregados/as de educação e outros stakeholders externos); 
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- aumentar o número de atividades/ projetos de natureza ampla e interdisciplinar, sendo que a 

interdisciplinaridade se deve observar e operacionalizar não só ao nível de diferentes disciplinas, mas 

também ao nível dos diferentes cursos; 

- aumentar a participação dos alunos/as e docentes em projetos transnacionais; 

- aumentar o envolvimento da escola com a comunidade e com instituições parceiras; 

- aumentar o grau de envolvimento nas atividades da componente tecnológica. 

 

b) ao nível das visitas das atividades : 

- melhorar o cumprimento do procedimento em vigor na escola, designadamente no que se refere aos 

prazos de entrega de documentação de operacionalização do PAA. 

 

Nota: as sugestões de melhoria propostas deverão espelhar-se na elaboração do próximo Plano Anual de 

Atividades. 

 

6.3 Educação para a Cidadania 

Dando cumprimento à estratégia nacional e europeia para a educação para a cidadania e como o previsto 

no Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho, desenvolvemos ao logo do ano uma multiplicidade de intervenção, 

procurando abarcar o maior número possível de domínios. Para delimitarmos o trabalho definimos um 

plano estratégico de ação por turma e, tendo em conta a abordagem transversal procuramos otimizar as 

abordagens curriculares, embora tenham sido igualmente diversas as iniciativas extracurriculares. As 

atividades desenvolvidas foram múltiplas (debates, leituras comentadas, atelieres, sessões com 

profissionais de área diversas, entre outras) e, quase sempre, cruzaram-se com outras áreas de projeto. 

Para o presente ano letivo, a escola optou por escolher algumas das dimensões previstas e iniciar o 

desenvolvimento de projetos e atividades, em parceria com as famílias e entidades que intervêm neste 

âmbito, no quadro da relação entre a escola e a comunidade. Pretendeu-se assim, desenvolver esta área 

em função das necessidades e problemas específicos da nossa comunidade educativa, em articulação e 

em resposta com objetivos definidos no nosso projeto educativo. 

A educação para a cidadania foi trabalhada em justaposição com as disciplinas de cidadania e mundo atual 

e área de integração no curso de educação e formação e nos cursos profissionais respetivamente, mas foi 

trabalhada transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar. 
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Tendo como base todas estas considerações, as turmas da EPT Profensino em início de ciclo e as turmas 

dos segundos anos, desenvolveram durante o ano letivo 2020/2021 os seus trabalhos de projeto no 

âmbito da educação para a cidadania.  

Depois de um diálogo com os/as alunos/as e de um processo de decisão democrática sobre a organização 

dos temas a trabalhar, bem como também sobre a escolha da modalidade de concretização dos mesmos, 

atendendo às regulações dos documentos oficiais do Ministério da Educação, foram realizados os 

seguintes projetos:   

  

Domínio da Estratégia Nacional 

de Educação para a Cidadania 

Projetos 

 Interculturalidade 

• Baile de máscaras; 

• Debate “Pessoas que influenciaram o mundo, na sua área profissional”; 

• Diversidade Cultural em Portugal – Roteiro da Nacional 2; 

• Volta ao mundo em bicicleta; 

Desenvolvimento Sustentável • Baile de máscaras; 

• Minigeradores de hidrogénio; 

• Volta ao mundo em bicicleta; 

• Campanha de sensibilização: “Alternativas aos materiais plásticos”; 

Igualdade de Género  • (Des) Igualdade de Género no Mundo do Trabalho; 

• Calendário Sagrado Feminino; 

Educação Ambiental  • Campanha “Um gesto para a mudança”; 

• Exposição sobre o ciclo de utilização e transformação de materiais usados no 

sector automóvel; 

• Compostagem na escola; 

 

Esta componente contribuiu para a consecução do Perfil dos/as Alunos/as à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e evidenciou as grandes dimensões que são valorizadas no Projeto Educativo da Escola – “a 

escola como espaço de formação de cidadão livre e responsável”; “um polo central de participação cívica 

e de dinâmica cultural”; “um lugar de construção de valores, de afetos e aprendizagens significativas”.            

A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação 

dos/as alunos/as nos projetos desenvolvidos, objeto de registo através de relatório efetuado em conjunto 
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com o professor responsável pela atividade e pelos/as alunos/as intervenientes. Assim, foram tidos em 

conta os seguintes critérios: 

 Responsabilidade (pontualidade, cumprimento dos compromissos assumidos / deveres)  

 Autonomia  

 Empenho  

 Persistência  

 Relações interpessoais (respeito, diálogo, cooperação)   

 Atitude crítica  

 Respeito pela diferença  

 Respeito pelos direitos humanos  

 Construção de uma cidadania ativa baseada nos valores da sustentabilidade. 

De salientar ainda, que os/as alunos/as envolveram-se dinamicamente na realização dos projetos 

definidos, tendo-se destacado pela positiva –  tendo em conta os critérios estabelecidos acima descritos 

-  alguns/mas alunos/as de várias turmas. O empenho e motivação dos/as alunos/as, em termos globais, 

teve algumas variantes e/ou condicionantes. As menções qualitativas obtidas resultam assim, de uma 

ponderação da prestação dos/as alunos/as, depois de ouvidos/as todos os/as docentes a respeito do 

desempenho de cada aluno/a no desenrolar das atividades inerentes ao projeto.  

Acrescentar ainda que, a avaliação dos/as alunos/as nos diferentes projetos se encontra anexada a ata do 

último conselho de turma de avaliação.  

 

6.4 Provas de seleção e recrutamento 2020/2021 

As provas de seleção e recrutamento do presente ano letivo, iniciaram logo no mês de março, 

acompanhando a receção das pré-inscrições de novos/as alunos/as. Este processo ficou maioritariamente 

à responsabilidade do Serviço de Psicologia e Orientação, enquadrando-se no ponto de orientação escolar 

e profissional do referencial técnico para psicólogos escolares. 

Antes do inicio do processo propriamente dito, há um trabalho desenvolvido de grande importância que 

passa pela divulgação da oferta formativa da Escola. Assim deste modo o SPO elaborou materiais de 

divulgação para publicação diária nas redes sociais, de modo a aproximar mais a escola de possíveis 

candidatos.  
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O resultado deste trabalho foi extremamente positivo, com a inscrição de novos/as alunos/as muito mais 

cedo do que em anos anteriores. O processo de inscrição poderia ser realizado de duas formas possíveis, 

presencialmente nas instalações da Escola ou através do site institucional, sendo esta ultima opção a mais 

utilizada nos/as alunos/as que se inscreveram. 

Após a inscrição dos candidatos/as, a psicóloga escolar entrou em contacto telefónico com todos e após 

verificação da presença de critérios obrigatórios para a frequência dos nossos cursos, agendou uma 

entrevista individual com cada um deles. A Escola recebeu mais de uma centena de inscrições, o que 

demonstra um crescimento muito positivo. 

A entrevista permitiu explorar as competências pessoais e sociais de cada aluno/a, analisando acima de 

tudo se o seu perfil se enquadrava com os objetivos a atingir em cada curso. De ressalvar neste ponto um 

fator muito importante, que nos pode levar a concluir que o ensino profissional está cada vez mais a 

afirmar-se como uma opção de ensino e não apenas como uma alternativa mais prática e fácil como 

abordado ao longo de muitos anos. A maioria dos/as nossos/as candidatos/as procuraram-nos pela 

possibilidade de se formarem numa área do seu interesse, demonstrando objetivos de futuro bem 

definidos. 

 

6.5 Programa de orientação vocacional e profissional 

Ao longo do ano letivo foram levadas a cabo um conjunto de atividades que pretendiam capacitar os/as 

alunos/as a identificar as suas competências e interesses e a tomar decisões sobre o seu percurso 

académico e profissional. 

 Sessões aconselhamento pessoal e profissional a nível individual ou de grupo dirigidos a alunos/as 

CEF e alunos/as finalistas. 

 Apoio no acesso ao ensino superior dirigido a alunos/as finalistas. 

 Divulgação de projetos de mobilidade europeia para alunos, ao abrigo do Programa Erasmus+. 

Para além destas atividades, O SPO dinamizou um projeto intitulado “Promoção da Empregabilidade” que 

abrangeu um total de vinte e três alunos/as finalistas. Foram desenvolvidas três atividades online com 

apoio de várias entidades.  

Em colaboração com o Millenium BCP e CLDS 4G, foi dinamizada uma sessão sobre o empreendedorismo 

e microcrédito como instrumento facilitador da criação do próprio posto de trabalho. 
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Em colaboração com a Universidade do Porto, mais especificamente do projeto Talento&Carreira, foi 

dinamizada uma sessão sobre o Emprego Jovem, onde foram abordadas várias técnicas de procura de 

emprego, dando principal enfase à elaboração de um currículo único e pessoal e à postura ideal para uma 

entrevista de emprego.  

Em colaboração com a Associação Empresarial de Vila Meã, mais especificamente com o GIP de Vila Meã, 

foi dinamizada uma sessão sobre os serviços do IEFP e sobre as medidas de emprego em vigor na 

atualidade. 

Estas atividades permitiram aos/às alunos/as um primeiro contacto com o mundo do trabalho, no entanto 

em atividades futuras será importante precaver a preparação prévia dos/as alunos/as para este género 

de atividades, na medida em que para alguns/algumas deles/as esta foi a primeira vez que abordaram 

estes assuntos. 

7. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

7.1 Articulação Curricular e Interdisciplinaridade 

As atividades de articulação e enriquecimento curricular, planeadas no início de cada ano letivo e 

aprovadas em conselho de turma têm como fundamental objetivo a promoção do sucesso educativo e 

são um dos instrumentos, através dos quais se concretizam os princípios constantes dos Projeto Educativo 

da Escola. 

A articulação concretiza-se nos diferentes conselhos de turma e aborda vários aspetos: 

 Tarefas de planificação da atividade docente; 

 Desenvolvimento do currículo; 

 Coordenação das matérias lecionadas; 

 Coordenação das atividades letivas que se desenvolvem; 

 Planificação conjunta e troca de recursos entre docentes. 

 

7.2 Educação Inclusiva – Equipa Multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

Na EPT Profensino todos/as são elementos ativos e participativos, numa dinâmica de cidadania ativa que 

começa na Escola e se estende à comunidade local. A todos/as os/as alunos/as, independentemente da 

sua situação pessoal e social, se reconhece e aceita a identidade própria e o seu contributo para a 
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comunidade, dentro e fora da sala de aula. Todos/as têm acesso ao currículo, independentemente do seu 

perfil e ritmo de aprendizagem, com base no desenho universal da aprendizagem e na abordagem 

multinível de acesso ao currículo. Ao nível da avaliação, as formas são diversas e baseadas numa avaliação 

por competências que permite a progressão gradual e dirigida em função do perfil de cada aluno/a. 

Promove-se, desta forma, que todos/as os/as alunos/as conheçam e potenciem as suas aptidões e 

efetuem as aprendizagens essenciais da escolaridade obrigatória.  

Assim, dando continuidade ao trabalho iniciado no ano letivo anterior, ajustamos no caso dos/as 

alunos/as de continuidade, o melhor enquadramento e apoio possível, tendo em vista a manutenção das 

medidas de apoio implementadas até então. No caso dos/as novos/as alunos/as, fomos avaliando e 

ponderando à medida que os íamos conhecendo e/ou fossem conhecidas as informações constantes nos 

processos individuais, enviados pelos estabelecimentos de ensino de origem. No total foram 

acompanhados/as neste enquadramento legal 33 alunos/as, com a ressalva de que, pontualmente 

alguns/mas alunos/as não contabilizados beneficiaram, sobretudo, de acomodações curriculares. 

Apreciamos que, na globalidade, conseguimos apresentar boas respostas para os/as alunos/as que, por 

razões diferenciadas, necessitaram de medidas educativas de suporte à aprendizagem e inclusão. 

Registamos que 15 alunos/as foram sinalizados com medidas de caracter universal, em 13 alunos/as foi 

necessário a adoção de medidas seletivas, 3 alunos/as beneficiaram de medidas universais e seletivas e 2 

alunos/as beneficiaram de medidas seletivas e adicionais.  

Há que mencionar que a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), reuniu com a 

regularidade prevista e de forma a assegurar a aplicação, do Decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho. 

Contudo, e apesar de todos os esforços o CAA não funcionou no seu pleno, por condicionamentos 

relacionados com o espaço, na medida em que a pandemia que se vive no momento limita o número de 

pessoas no mesmo espaço.  

Regista-se também que, em cada final de período foi feita a monitorização das medidas que cada docente 

adotou, sendo que as mesmas foram analisadas pela EMAEI e sistematizadas em documento próprio. 

Foi também crucial neste processo o trabalho de articulação da EMAEI e Diretores/as de Turma com os/as 

encarregados/as de educação, sendo que se procedeu também à aplicação de um questionário de 

avaliação aos/às mesmos/as sobre o trabalho desenvolvido. 
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7.3 Educação Ambiental 

A Educação Ambiental é parte integrante da educação para a cidadania, assumindo uma posição 

privilegiada nas atitudes e valores. Ao longo do ano letivo de 2020/2021, foram desenvolvidos projetos 

na EPTProfensino com o objetivo de contribuir para a formação pessoal e social dos alunos incentivando-

os a conhecer o conceito de sustentabilidade associado a uma responsabilidade intergeracional. 

A turma de segundo ano, do curso de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel – MA19B, desenvolveu um 

projeto intitulado “Compostagem na escola”. O objetivo deste projeto visou sensibilizar a comunidade 

educativa para a importância da separação dos resíduos orgânicos da cantina da escola e para as 

vantagens da compostagem doméstica. 

A turma de segundo ano, do curso de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel – MA19A, desenvolveu um 

projeto intitulado “Exposição sobre o ciclo de utilização e transformação de materiais usados no sector 

automóvel”. O objetivo deste projeto visou sensibilizar os alunos sobre a importância de fomentar uma 

política sustentável assente nos princípios da reciclagem e do aproveitamento de materiais. 

A turma de segundo ano, do curso de Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar - MEBE, 

desenvolveu um projeto intitulado “1 Gesto para fazer a mudança”. O objetivo deste projeto visou uma 

campanha de sensibilização ambiental na comunidade escolar. As alunas elaboraram flyers onde 

divulgaram comportamentos simples e práticos que todos podemos assumir no dia-a-dia para a 

diminuição da nossa pegada ecológica. 

Os projetos foram desenvolvidos de modo interdisciplinar de modo a envolver o máximo de disciplinas 

possíveis. Deste modo, esbateram-se as barreiras disciplinares cultivando-se uma visão integral dos vários 

domínios do saber. 

 

7.4 Estratégia Internacional 

A EPT Profensino iniciou a sua aventura no programa Erasmus+ no ano letivo 2019-2020, com o Projeto 

“(Re)imaginar novos caminhos na Europa”. 

No entanto, devido ao surto epidemiológico (covid19), as mobilidades do dirigidas a alunos/as para 

estágios curriculares e alunos/as recém-diplomados/as para estágios profissionais, e o Job Shadowing 

para os recursos humanos da escola, foram suspensas e adiadas para ano letivo 2020-2021. 

Ainda ano letivo 2019-2020, a EPT Profensino, viu aprovada nova candidatura apresentada para o ano 
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letivo 2020-2021, com o Projeto “(Re)imaginar novos caminhos na Europa II”. 

Assim, dos projetos aprovados foram executadas 52% das mobilidades do Projeto “(Re)imaginar novos 

caminhos na Europa” e 62% das mobilidades do projeto “(Re)imaginar novos caminhos na Europa II”. 

 

XIV – Mobilidades executadas 2020/2021 

 

Ainda no presente ano, a EPT Profensino, viu aprovada nova candidatura apresentada para o próximo 

ano letivo 2021-2022, com o Projeto “(Re)imaginar novos caminhos na Europa III”. 

Por fim, importa referir que foi atribuída à Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO a Acreditação 

Erasmus, no período que decorre entre 1 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2027, no âmbito da 

Ação Chave 1 (KA1) do Programa Erasmus+, no setor Ensino e Formação Profissional (VET), mediante 

aprovação de candidatura apresentada em resposta ao Convite à Acreditação 2020. 

 

8. MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA 

O planeamento e a organização das práticas letivas voltaram a sofrer uma alteração um no inicio 2º 

período e no decorrer do 3º período. Devido ao surto epidemiológico Coronavírus (Covid-19), as normas 

2 mobilidades para 
Alemanha

3 mobilidades para 
Grécia

Reimaginar 
novos caminhos 

na Europa (2019-
1-PT01-KA102-

060248)
3 mobilidades para 
Alemanha

2 mobilidades para 
Grécia

Reimaginar 
novos caminhos 

na Europa II 
(2020-1-PT01-

KA102-077919)
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excecionais e temporárias apresentadas pelo Governo ditaram que as aulas presenciais fossem suspensas 

e substituídas pelo modelo do ensino à distância. 

Houve necessidade de analisar e avaliar o modelo de ensino à distância, para aferir a sua eficácia 

atendendo aos pontos fracos e pontos fortes que uma tal situação revelava. A avaliação passou averiguar 

o grau de eficácia do trabalho realizado e a satisfação da comunidade escolar. A equipa de monitorização 

realizou questionários a alunos/as, docentes e encarregados/as de educação para avaliar o grau de 

satisfação da comunidade escolar relativamente ao modelo de ensino não presencial.  

O resultado desta avaliação encontra-se explanado no Relatório de avaliação do Ensino à Distância, anexo 

ao presente documento (anexo I). 

 

9.TAXAS DE SUCESSO ESCOLAR 

As taxas de sucesso que a seguir apresentamos resultam do trabalho dedicado e profissional de toda a 

equipa pedagógica. Reconhecendo que há sempre aspetos a melhorar e considerando que, na EPT 

Profensino estamos, sistematicamente, em processo de planeamento- implementação- avaliação- revisão 

da ação, há que registar o sucesso dos/as nossos/as alunos/as. 

Registamos que, em cada período analisamos as taxas de sucesso em conselho de turma e pedagógico, 

ponderando os resultados finais por disciplina/módulo/UFCD/UC. Seguidamente apresenta-se apenas um 

balanço síntese, das taxas de sucesso.  

CURSOS PROFISSIONAIS 
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XV – Gráfico das taxas de sucesso cursos profissionais 

Indicador EQAVET 4 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: 39,47%          Triénio 2017-2020:  47,1%          Triénio 2018-2021: 54,8%                  

META: 70% 

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. 

Cursos 
Profissionais

Taxa de 
conclusão ciclo 

de formação 
2018/21         

54,8% 

PAP 

13,5 valores

Módulos em 
atraso 1%

FCT                      
15,6 valores

Média das 
notas 13,5 

valores
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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 EQAVET 5a): Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP 

Triénio 2016-2019: 66,7%          Triénio 2017-2020: 47,06% *(auscultação após 4 semanas da conclusão 

para resposta ao POCH)       

META: 70% 

Para aferição dos resultados relativos a este indicador, foi efetuado o levantamento do número de 

diplomados que se encontram inseridos no mercado de trabalho. De acordo com os parâmetros EQAVET, 

integram este grupo os/as diplomados/as que trabalham por conta de outrem, por conta própria, que 

realizam um estágio profissional remunerado e que estejam à procura de emprego. Este levantamento 

de dados foi concretizado através da aplicação de um inquérito pós-formativo, via email e via telefónica. 

Analisando o ciclo de formação 2016-2019, verifica-se que os resultados ainda não são satisfatórios sendo 

nosso objetivo aumentar este valor, de forma a atingirmos a meta contratualizada. 

Na 1ª monitorização do indicador ciclo de formação 2017-2020 e para efeitos do dever de informação ao 

POCH, a taxa é de 47,06%. Este valor deve-se a vários fatores: (1) os dados foram recolhidos 4 semanas 

após a conclusão do curso, altura em que grande parte dos/as alunos/as ainda está à procura de emprego; 

(2) alguns/mas diplomados/as informaram que estavam a aguardar resposta por parte dos estágios 

profissionais. Esta monitorização permitiu que já se tivesse uma noção da sua evolução e acreditamos que 

a tendência é para aumentar no momento em que se efetuar a 2ª monitorização.  

Este resultado traduz a necessidade de continuarmos a trabalhar para corrigir este desvio, pelo que foram 

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

Indicador EQAVET 6a): Taxas de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso 

Triénio 2016-2019: 50%            

META: 75% 

Na sequência análise da taxa de colocação dos/as diplomados/as no mercado de trabalho, foi efetuada a 

avaliação da taxa de colocação dos/as mesmos/as em profissões relacionadas com a área de formação. 

Pela análise do resultado obtido em 2016-2019, conclui-se que a meta não foi alcançada. Este indicador 
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está condicionado pelas opções de vida dos/as próprios/as alunos/as finalistas, que preferem ir logo 

trabalhar independentemente do posto de trabalho, se relacionar ou não com o curso profissional, do 

que proceder à procura ativa de emprego dentro da sua formação académica. 

Este resultado traduz a necessidade de continuarmos a trabalhar para corrigir este desvio, pelo que foram 

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

Indicador EQAVET 6 b): Taxa/Grau de Satisfação dos empregadores 

Triénio 2016-2019: 100% 

 

META: 80% 

A análise deste indicador permite aferir o grau de satisfação das entidades que empregam os/as nossos/as 

alunos/as diplomados/as em 2018/2019 (triénio 2016-2019). Para o efeito foram realizados inquéritos 

aos/às empregadores/as  que avaliaram o desempenho profissional dos/as nossos/as diplomados/as 

como satisfeitos e muito satisfeitos, o que nos dá uma percentagem de 100/ de satisfação. A competência 

com menos pontuação foi a aplicação de competências técnicas inerentes ao posto de trabalho, com 3,1 

pontos, pelo que estaremos atentos aos próximos resultados, uma vez que foi a primeira vez que a escola 

EPT Profensino colocou alunos/as no mercado de trabalho. Apesar da dificuldade em obter as respostas 

das empresas, acreditamos que à medida que esta prática se for difundindo pela comunidade, mais 

facilmente iremos conseguir a interação da parte dos/as empregadores/as. 

Indicador: Média Global da PAP (indicador de alerta) 

A média global da PAP foi de 13,55 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. 

Indicador: 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 (indicador de alerta) 

Ano letivo 2019-2020: 81%       Ano letivo 2020-2021: 84%            

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 das classificações dos/as alunos/as por curso 

A média da componente sociocultural, científica e tecnológica é de 13,5 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.  

Indicador: Média de módulos em atraso 

Salienta-se, de forma positiva, que a média de módulos em atraso é de 1%, 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. 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
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XVI – Gráfico das taxas de sucesso cursos CEF 

 

 

 

Média das notas 

A média das componentes sociocultural, científica e tecnológica apresenta-se no nível 3 pelo que 

considera-se que os/as alunos/as adquiriram positivamente as aprendizagens disciplinares essenciais 

definidas. 

Média da FPCT 

A média da Formação Prática em Contexto de Trabalho é nível 4 e é considerada extremamente positiva. 

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. O estágio é o espaço onde os/as alunos/as 

desenvolvem os seus conhecimentos junto das empresas, correlacionando a teoria e a prática. 

Média da PAF 

Cursos CEF

Taxa de 
conclusão 

56%

PAF 

3 valores

Certifcação 
total 56%

FPCT                      
4 valores

Média das 
notas 3 
valores
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A média da Prova de Avaliação Final é nível 3 e é considerada positiva.  

Taxa de conclusão  

A taxa de conclusão dos cursos em final de ciclo é de 56%, encontrando-se abaixo do previsto devido ao 

número de alunos/as que não terminou o ciclo de formação. 

Da turma em final de ciclo, 10 alunos/as obtiveram certificação profissional total e 1 aluno/a não transitou 

 

10. ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS DOCENTES 

A EPT Profensino procede à avaliação de desempenho dos/as docentes conforme estipulado no 

regulamento próprio. A avaliação do desempenho dos/as docentes realiza-se no final de cada ano letivo, 

reportando-se ao serviço prestado no decorrer do mesmo. 

A avaliação de desempenho é baseada em três itens com as ponderações que a seguir se discriminam: 

 10% - Pontuação da autoavaliação 

 50% - Pontuação atribuída pela direção pedagógica 

 40% - Pontuação atribuída pelos/as alunos/as nos inquéritos 

Para efeitos da avaliação de desempenho do docente é utilizado a escala de 1 a 10 pontos, sendo 

distribuída da seguinte forma:  

 Nível 1 - Irregular – 1 a 4,9 pontos 

 Nível 2 - Regular - 5 a 6,4 pontos 

 Nível 3 - Bom - 6,5 a 7,9 pontos 

 Nível 4 - Muito Bom - 8 a 8,9 pontos 

 Nível 5 - Excelente - 9 a 10 pontos 

A avaliação de desempenho docente é um processo transparente e os resultados serão comunicados a 

todos os/as interessados/as e todos documentos serão arquivados em dossiê próprio.  

 

11. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ESCOLA 
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A avaliação da formação corresponde à última etapa do ciclo formativo e quando incorporada no eixo 

estratégico de forma coerente e construtiva é uma ferramenta poderosa para a aprendizagem 

organizacional e para a sua capacitação.  

Na escola EPT Profensino, a avaliação é encarada como uma etapa integrada no processo de formação, 

presente em vários momentos, permitindo aferir o impacto organizacional, cabendo-lhe encontrar meios 

para alcançar as melhorias necessárias.  

Assim, a avaliação da formação contempla a análise da perceção de alunos/as e docentes da formação 

desenvolvida, as aprendizagens adquiridas de acordo com os objetivos definidos, o impacto da formação 

no comportamento dos profissionais no seu posto de trabalho, e ainda os resultados organizacionais 

alcançados. 

Consideramos que a satisfação dos/as alunos /as, encarregados/as de educação e equipa pedagógica é 

um indicador de extrema importância para continuarmos a melhorar a qualidade dos serviços que 

prestamos, e temos plena consciência que, para isso, é necessário conhecê-los/as muito bem. Para tal, 

temos em uso a ferramenta questionários de satisfação que nos permite, de uma forma simples e eficaz, 

avaliar o grau de satisfação dos diferentes públicos e obter informações importantes sobre a sua opinião 

acerca do funcionamento geral da escola e das suas estruturas e identificar falhas e/ou oportunidades de 

melhoria nos processos desenvolvidos.  

Em suma, os questionários de satisfação fornecem alguns inputs necessários para tomar decisões melhor 

fundamentadas. 

Tendo em conta este imperativo, a escola realiza a cada ano letivo, inquéritos de satisfação a alunos/as, 

encarregados/as de educação e ao pessoal docente. 

Grau de Satisfação dos Stakeholders (indicador de alerta) 

Ano letivo 2020-2021 :        83%        META: 76% 

Os/as inquiridos/as avaliaram, na generalidade, a escola de uma maneira muito satisfatória. A aferição 

deste indicador foi obtida através da aplicação dos inquéritos de satisfação aos diferentes stakeholders. 

O grau de satisfação dos/as é de 83%, trata-se, por isso, de um feedback bastante positivo pois aponta no 

sentido de que o processo de melhoria contínua que a escola tem vindo a desenvolver está a ser eficaz. 

Importa referir igualmente que para além dos inquéritos, a escola recolhe ao longo do ano letivo 

sugestões de melhoria de todos os seus stakeholders. 

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

melhoria. 
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11.1 Satisfação dos/as aluno/as 

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 78%. 

Acreditamos que os resultados obtidos são resultado de uma relação muito próxima e individualizada com 

todas as estruturas da instituição, assim como, pela participação ativa dos/as alunos/as nas decisões da 

escola.  

11.2 Satisfação ao pessoal docente e não docente 

De uma maneira geral, os/as inquiridos/as avaliam, na generalidade, a escola de uma maneira muito 

satisfatória. O grau de satisfação dos/as é de 85%, trata-se, por isso, de um feedback bastante positivo 

pois aponta no sentido de que o processo de melhoria contínua que a escola tem vindo a desenvolver 

está a ser eficaz. 

 

11.3 Satisfação dos/as encarregados/as de educação 

Tal como sucede com os discentes, a avaliação dos/as encarregados/as de educação é muito importante 

para a escola, ainda que possa ser influenciada por informações de cariz subjetivo e outros dados muito 

particulares. A seguir, regista-se, a apreciação global dos/as encarregados/as de educação aos serviços da 

escola. De destacar que o grau de satisfação é de 81% o que vem atestar que estamos no bom caminho. 

 

11.4 Satisfação dos/as empregadores/as 

Na análise efetuada à Taxa de satisfação dos empregadores, a mesma reflete o elevado grau de 

preparação demonstrado pelos/as diplomados/as da EPT Profensino face ao mercado de trabalho e 

desempenho das funções relacionadas com a saída profissional, uma vez que foi atribuída a esse item a 

pontuação máxima (100%).  

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

melhoria. 
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12. PLANO DE MELHORIA  

Na sequência do balanço anual de 2020/2021, propõe-se que se dê continuidade ao plano de melhoria 

que foi aprovado no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade e Certificação EQAVET, bem como 

outras ações consideradas pertinentes.   

 

Indicador 4:Taxa de conclusão 

 Orientar os/as alunos/as na definição e construção do seu Projeto Carreira. 

 Aumentar o grau de envolvimento nas atividades do PAA da componente tecnológica. 

 Aumentar o número de atividades/ projetos de natureza ampla e interdisciplinar, sendo que a 

interdisciplinaridade se deve observar e operacionalizar não só ao nível de diferentes disciplinas, 

mas também ao nível dos diferentes cursos. 

Indicador de Alerta: Nota média global da PAP 

Indicador: Média global da FCT 

Indicador: Taxa de absentismo: 

 Melhorar o apoio pedagógico na orientação da FCT. 

 Implicar os/as alunos/as e os/as encarregados/as de educação no processo de escolha e seleção 

das entidades de acolhimento. 

 Redefinir a estratégia e metodologia da construção dos projetos de PAP. 

 Criar um espaço de orientação escolar semanal por parte dos/as diretores/as de turma para 

atuação imediata de situações de incumprimento. 

Indicador 5: Taxa de colocação após conclusão de cursos EFP   

Indicador 6 a): Taxa de diplomados que trabalham em profissões diretamente relacionadas com a área 

de formação  

 Preparar os/as alunos/as diplomados/as para a necessidade de se disponibilizarem para 

contactos regulares com a escola, para manter atualizados os dados da situação profissional, 

comunicando ao SPO qualquer alteração, para que se continue a fazer o encontro entre oferta 

e procura de emprego. 
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 Reforçar, durante a FCT, a ligação entre o/a aluno/a  que quer ingressar no mercado do trabalho 

e a empresa que necessite de um/a colaborador/a. 

 Intensificar o desenvolvimento nos/as alunos/as das competências necessárias para singrar no 

mercado do trabalho, com sessões técnicas de procura de emprego, com simulação de 

entrevista, redação de CV, etc. 

 Promover junto dos/as alunos/as o conhecimento do mercado de trabalho e as saídas 

profissionais. 
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13. CONCLUSÃO 

A informação constante do presente documento centra-se na análise do desempenho da escola, mediante 

a análise de várias questões relacionadas com o sucesso escolar. Pretende-se que os resultados 

apresentados constituam um ponto de partida para uma reflexão crítica por parte de todos os 

intervenientes, com vista à melhoria do funcionamento organizacional da escola e do desenvolvimento 

profissional de todos os que nela exercem funções. 

 

A Direção Pedagógica, 

Daniela Barbosa 

 

14. ANEXOS  

 Anexo I - Plano Anual de Atividades 2020/2021  

 Anexo II - Relatório de avaliação do Ensino à Distância 2020/2021 

 Anexo III – Relatórios de avaliação e revisão 


