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Lista de Abreviaturas / Siglas / Acrónimos 

 

 AE – Aprendizagens Essenciais 

 ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

 CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 

 EFA – Educação e Formação de Adultos 

 CV - Curriculum Vitæ 

 EFP – Educação e Formação Profissional 

 EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 EPT Profensino – Escola Profissional e Tecnológica Profensino  

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

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

 FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

 FPCT – Formação Prática em Contexto de Trabalho 

 GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 PAA – Plano Anual de Atividades 

 PAF – Prova de Aptidão Final 

 PAP – Prova de Aptidão Profissional 

 PIR – Plano Individual de Recuperação 

 POCH – Programa Operacional de Capital Humano 

 SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

 UC – Unidade Curricular 

 UFCD – Unidade de Formação de Curta Duração 
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Introdução  

 

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, os questionários/inquéritos de satisfação, entre outros, foi 

realizado o tratamento e a análise dos resultados obtidos, com vista à monitorização e avaliação do 

desempenho da escola.  

 

Reforçamos que estando a EPT Profensino certificada com o Selo de Qualidade EQAVET, deverá 

obrigatoriamente seguir as orientações deste quadro de referência e analisar os indicadores a que se 

propõe acompanhar no seu Projeto Educativo, Documento Base e Plano de Ação.  

 

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 2021/2022, 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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1. Breve enquadramento dos objetivos estratégicos 

 

A autoavaliação da EPT Profensino é realizada, tendo por base o processo de melhoria contínua, que 

assenta nos objetivos e metas da organização e nos processos internos, os quais são definidos de acordo 

com as perspetivas adequadas à visão, missão e estratégia da organização. 

 

MISSÃO 

O ponto de partida para a reflexão sobre a “Escola que queremos ser” foi a definição duma missão que 

seja o espelho das vontades coletivas, de forma a potenciar o crescimento e desenvolvimento almejado. 

Assim, Partindo de uma reflexão conjunta tentou-se ajustar a missão da escola para o atual PE.  

Contribuir para a construção de projetos de vida ajustados às necessidades e expectativas de cada 

aluno/a com o objetivo de formar cidadãos/as dotados/as de ferramentas para fazer face às 

necessidades do tecido económico e social.  

Assim, pretendemos desenvolver nos/as nossos/as alunos/as competências transversais que deem 

suporte ao seu futuro. Tendo em conta o perfil de entrada do/a aluno/a, consideramos prioritário 

desenvolver, com eles/as, as áreas definidas de seguida bem como os descritores dos comportamentos 

esperados de forma a todos/as saibam o que é expectável: 

COMPETÊNCIA COMPORTAMENTO ESPERADO 

Responsabilidade 
e cidadania 

 Demonstra respeito por ele/a próprio/a e pelo/a outro/a; 

 Mantém e traz para a escola o material necessário; 

 Cumpre com as regras de conduta estabelecidas; 

 Cumpre prazos estabelecidos; 

 Executa corretamente as tarefas a seu cargo de acordo com as instruções 
dadas; 

Comunicação e 
pensamento 

crítico 

 Comunica de forma clara e objetiva e adequada ao interlocutor; 

 Revela capacidade de diálogo; 

 Colabora em diferentes contextos comunicativos; 

 Apresenta variedade e riqueza de vocabulário; 

 Demonstra capacidade de argumentação; 

 Utiliza ferramentas tecnológicas para melhorar a comunicação; 

Relacionamento 
interpessoal 

 Adapta-se a diferentes grupos; 

 Demonstra espírito de entreajuda; 

 Partilha conhecimentos, recursos; 

 Demonstra empatia; 

 Participa nas atividades e respeita o espaço de intervenção dos/as 
outros/as; 
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 Avalia o seu trabalho na relação com os seus pares; 

Resolução de 
problemas 

 Revela capacidade de diagnóstico; 

 Revela curiosidade e coloca questões pertinentes; 

 Consegue mobilizar o saber adquirido a novas situações; 

 Consegue propor soluções para a resolução do problema e avaliar o seu 
impacto; 

Desenvolvimento 
Pessoal 

 Demonstra consciência sobre os seus pontos fortes e fracos; 

 Relaciona matérias escolares com experiências de vida; 

 Demonstra capacidade de identificação e gestão das suas emoções; 

 Procura focos de interesse pessoal; 

 Elabora planos de melhoria do comportamento; 

 Elabora planos para a concretização de projetos de vida.  

 

VISÃO 

A EPT PROFENSINO constitui-se como uma Escola de referência no ensino profissional e tecnológico que 

tem como visão organizar a formação tendo como referencial os projetos mais avançados e mais 

consistentes que se desenvolvem nos países da União Europeia e da OCDE. 

A EPT PROFENSINO considera que o ensino profissional ocupa um papel determinante na construção do 

futuro da sociedade em geral e ambiciona responder às necessidades educativas e formativas dos/as jovens, 

e do tecido económico e social, cumprindo diretrizes emanadas pelos organismos que tutelam o ensino 

formação profissional. 

 

CULTURA 

A cultura organizacional é a essência de qualquer instituição agrega um conjunto de hábitos e valores que 

todos compartilham. A EPT PROFENSINO trabalha diariamente na construção de uma cultura forte, onde os 

valores são compartilhados entre todos os membros da comunidade educativa, para que os/as jovens que 

fazem parte da comunidade educativa da escola atinjam níveis de desenvolvimento integral que lhes 

permita uma vida plena de oportunidades nas dimensões profissional, familiar e social. 

A EPT PROFENSINO reconhece que as recomendações do Relatório Faure continuam a ter grande atualidade 

e partilha do consenso internacional em torno dos quatro princípios constitutivos da educação no século 

XXI, expressos no relatório dirigido por Jacques Delors para a Unesco: “aprender a conhecer”, “aprender a 

fazer”, “aprender a ser” e “aprender a viver juntos”. 

A aposta da EPT PROFENSINO, passa por contribuir para uma educação: 
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 Significativa: Pretende ajustar o processo à experiência pessoal dos/as alunos/as e dela partir para 

uma consciencialização da finalidade do trabalho a realizar, valorizando as raízes culturais da 

comunidade. As atividades propostas pretendem contribuir para a valorização do património 

natural e cultural, articulando conhecimentos históricos, culturais e científicos, cultivando o gosto 

pela recolha de tradições, gastronomia e manifestações socioculturais. Neste campo valorizam-se 

não só os projetos decorrentes do plano anual de atividades interno, mas também projetos 

internacionais enquadrados no programa ERASMUS +. 

 Para os Valores: Partindo da premissa básica de que ninguém pode ser bom/a profissional se não 

for, cumulativamente, bom/a cidadã, a EPT PROFENSINO defende um processo ensino 

aprendizagem que, ultrapasse a gramática escolar estabelecida e que vá para além do currículo 

definido. Subjacente ao processo de ensino formal, os valores e a sua disseminação na comunidade, 

fazem parte do conceito de educação integral que se pretende que ocupe um lugar de destaque 

neste projeto. 

 Profissional: que assente na formação de competências, habilidades, conhecimento e atitudes 

necessárias para o ingresso no mercado de trabalho. 

 Inclusiva: Do ponto de vista pedagógico a aceitação e integração da diferença favorece o 

desenvolvimento conjunto e apresenta vantagens recíprocas. A pluralidade constitui um desafio de 

promoção de estratégias e recursos educativos especializados, no sentido de proporcionar a 

todos/as os/as jovens, independentemente das suas dificuldades, uma educação de qualidade, 

pautada pelos princípios da flexibilização e da diferenciação pedagógica. 
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OBJETIVOS  

 

Os objetivos estão em consonância com as recomendações e orientações constantes no Perfil do Aluno 

para o Século XXI. 

Neste propósito, em todas as ações, atividades, projetos e iniciativas desenvolvidos pela Escola dar-se-á 

prioridade às diferentes aprendizagens, ao conhecimento científico, técnico e tecnológico, ao saber fazer, 

ao espírito empreendedor, à criatividade e ao exercício pleno da cidadania. Todos estes aspetos estarão 

sempre presentes na prática letiva, na formação prática em contexto de trabalho, nos projetos de 

mobilidade nacionais e internacionais. 

 

Os objetivos foram sistematizados e enquadrados nos seguintes domínios: 

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

pedagógica e didática;   

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

desenvolvimento local, regional, nacional e internacional; 

Domínio C – Crescimento da organização e gestão da Escola. 

Em cada domínio há um grande objetivo geral e vários objetivos específicos/operacionais. 

 

COMPROMISSO COM A QUALIDADE  

 

A EPT Profensino possui um sistema de garantia da qualidade certificado implementado, e pauta o seu 

funcionamento tendo em conta a premissa que a QUALIDADE é fundamental e prioritária, no segmento 

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

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

sentido, assume gerir a sua organização pela qualidade, através da implementação/monitorização das 

normas, metodologias e boas práticas que expressam a sua identidade. 

 

Preconizamos que qualquer processo deve ter por base uma monitorização regular da implementação e 

a avaliação dos resultados e a gestão pela qualidade permite assegurar o compromisso com o 

desenvolvimento e implementação dos processos; promover a descrição dos processos; estabelecer 

metodologias de controlo da informação; definir a metodologia para identificação de anomalias e 

controlo de ocorrências; definir a metodologia para garantir o processo da melhoria contínua; definir 
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anualmente os objetivos da qualidade; promover a aprovação da lista de impressos dos diversos 

processos. De forma a monitorizar e avaliar o sucesso dos processos a EPT Profensino faz uso de variados 

instrumentos, tais como: análise de inquéritos de satisfação, análise do cumprimento de plano anual de 

atividades, grau de satisfação das entidades com protocolo de estágio, entre outros.  

 

É tendo em conta a importância de certificar as práticas existentes na entidade, que a escola tem 

implementado um sistema de garantia da qualidade, em linha com o Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (EQAVET). A consolidação do EQAVET 

converge no sentido da otimização e da inovação, atendendo a que assenta os pressupostos no princípio 

da disrupção racionalizada, associada à necessidade de as escolas reajustarem as suas práticas, virando-

se para o futuro o que permitirá assimilar um largo conjunto de boas práticas. Consideramos que a sua 

consolidação trouxe as seguintes mais-valias: 

 Permite ganhos de eficácia, eficiência e inovação.  

 Permite contribuir para melhorar o desempenho da escola. 

 Permite uma melhoria da qualidade na adoção das práticas educativas, nomeadamente no que 

concerne à operacionalização dos Decreto-Lei n.º 54/2018 e nº 55/2018.  

 Permite assegurar a melhoria da gestão dos processos educativos. 

 Permite potenciar a promoção do sucesso de todos/as os/as alunos/as.  

 Permite potenciar a melhoria contínua dos resultados da aprendizagem. 

 Permite assegurar uma maior visibilidade da qualidade do trabalho desenvolvido.  

 Permite contribuir para integrar no mercado de trabalho e/ou no ensino superior, de forma mais 

consistente e sistemática, dos/as alunos/as diplomados/as. 

 Permite contribuir para avaliar os riscos e oportunidades e dar cumprimento aos indicadores de 

realização e de resultados a que, anualmente, nos comprometemos, bem como dar 

cumprimentos às bases programáticas que enformam o nosso projeto educativo. 

 Permite contribuir para melhorar a definição dos processos, sempre numa ótica de otimização 

dos recursos humanos e materiais. 

 Permite a incorporação de mais-valias dos projetos realizados com o envolvimento dos diversos 

stakeholders. 

 Permite potenciar o envolvimento dos principais atores com experiências diversificadas nesta 

matéria antecipando-se alguns cenários, riscos e oportunidades. 
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 Permite potenciar a prática de trabalho cooperativo e inclusivo. 

Com a consolidação deste sistema fica assegurado a transferibilidade dos saberes para os contextos 

organizacionais, na medida em que a direção da escola está totalmente implicada e envolvida nos 

processos conducentes à adoção das políticas de qualidade, o que se revela fundamental para que as 

ações resultem e sejam eficazes e porque os stakeholders estão envolvidos permitindo uma apropriação 

do sistema de garantia da qualidade e garantindo a sua eficiência e eficácia. 
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2. Objetivos estratégicos 

 

São objetivos da EPT Profensino: 

DOMÍNIO A  

Promoção do sucesso educativo, pessoal e profissional através da atividade pedagógica e didática 

A1 – Promover a formação integral dos/as alunos/as, oferecendo-lhes uma preparação profissional 

qualificada para o mundo do trabalho. 

A1.1 – Aumentar o sucesso escolar, baseado no rigor e eficácia do processo de 

ensino/aprendizagem, promovendo oportunidades e metodologias diferenciadas para cada aluno/a. 

A1.2 – Reduzir o abandono escolar pela promoção de metodologias e estratégias de intervenção 

concertadas e cooperantes entre todos os agentes. 

A1.3 – Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados e desenvolver nos/as 

alunos/as as competências pessoais e sociais apreciadas/exigidas pelo mercado de trabalho. 

 

DOMÍNIO B 

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

desenvolvimento local, regional, nacional e internacional. 

B1 – Desenvolver as parcerias estratégicas com diferentes empresas e demais organizações, promotoras 

e facilitadoras do sucesso educativo/formativo, formação em contexto de trabalho, inovação e 

empreendedorismo. 

B1.1 – Reforçar os protocolos com as entidades locais, regionais e nacionais a fim de se obter uma 

participação interativa, visando a preparação cabal dos futuros técnicos/as, de acordo com as 

necessidades do tecido empresarial. 

B1.2 – Aumentar a mobilidade no espaço europeu, proporcionando a alunos/as, professores/as e 

colaboradores/as mobilidades, estágios, intercâmbios, para o aumento de competências, práticas e 

vivências em diferentes contextos. 

B1.3 – Estimular o nível de envolvimento e participação dos encarregados/as de educação nas 

atividades da escola. 

B1.4 – Adequar o/a perfil do/a aluno/a ao perfil do local de estágio, tentando potenciar ao 

máximo a sua empregabilidade. 
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DOMÍNIO C 

Crescimento da organização e gestão da Escola. 

C1 – Assegurar e reforçar a articulação interdisciplinar e o trabalho colaborativo no desenvolvimento e 

realização das atividades. 

C1.1 – Promover a participação dos/as alunos/as nas atividades da escola e estimular a 

cooperação entre si e com os restantes elementos da comunidade educativa. 

C1.2 – Assegurar que todas as atividades se desenvolvam, respeitando os processos e 

procedimentos de implementação do Quadro Referência Europeu de Garantia de Qualidade para o Ensino 

e Formação profissionais EQAVET. 

C1.3 – Aumentar o nível de envolvimento dos/as colaboradores na articulação interdisciplinar e 

no trabalho colaborativo. 

 

São objetivos específicos da EPT Profensino: 

a) Aumentar as taxas de conclusão; 

b) Diminuir as taxas de desistência; 

c) Diminuir as taxas de absentismo; 

d) Aumentar a taxa de empregabilidade após o término do curso; 

e) Aumentar a taxa de prosseguimento de estudos dos/as alunos/as diplomados/as; 

f) Aumentar a taxa de alunos/as empregados/as a desenvolver atividade na sua área de formação; 

g) Aumentar o grau de satisfação dos/as empregadores; 

h) Aumentar os contactos com os/as alunos/as diplomados/as e empregadores; 

i) Diminuir a taxa de absentismo. 
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3. Metas e estratégias 2022-2024 

 

Tabela 1 - Metas e estratégias 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Aumentar as 

taxas de 

conclusão 

70% 

Revisão de metas a atingir em todos os objetivos específicos do 

indicador 4a. 

Promover a adesão ao preenchimento dos questionários de 

satisfação por parte dos/as alunos/as, implicando-os no processo 

de melhoria contínua. 

Criação de espaços de reflexão e sugestão de melhoria junto 

dos/as alunos/as. 

Definição de metodologia de orientação dos/as alunos/as na 

construção do seu Projeto Carreira. 

Definição de uma nova metodologia de construção do projeto de 

PAP. 

Melhorar o apoio pedagógico na orientação da FCT.                                

A equipa pedagógica deverá analisar os resultados e as sugestões 

de melhoria em tempo útil e planear/implementar as melhorias 

em função das sugestões reportadas pelos/as alunos/as. 

Otimizar a intervenção precoce da equipa EMAEI para os 

alunos/as que revelem algum indício de absentismo.  

Aumentar o número de atividades/ projetos de natureza 

interdisciplinar, de forma a promover a articulação curricular e o 

trabalho colaborativo.  

Continuar a prestar informação regular, por várias vias, aos/às 

Encarregados/as de Educação sobre o desempenho escolar com 

vista ao envolvimento parental no processo educativo do aluno/a. 

Rever o plano de formação do pessoal docente de forma a incluir 

ações de formação no âmbito das relações interpessoais em 

contexto educativo e inovação pedagógica. 

Rever o plano de formação do pessoal não docente de forma a 

incluir ações de formação no âmbito das relações interpessoais 

em contexto educativo. 

Taxa de 

conclusão 

(Indicador nº 4 

EQAVET)                                     

Diminuir a falta 

de assiduidade 
33% 

Taxa de 

absentismo 

Diminuir as taxas 

de desistência 
<22% 

Taxa de 

abandono escolar 

Aumentar a 

média global das 

classificações 

dos/as alunos/as 

por curso 

15 

Média global das 

classificações 

dos/as alunos/as 

por curso 

Aumentar a 

média global da 

FCT 

15,5 
Média global da 

FCT 

Aumentar a 

média global da 

PAP 

15,5 
Média global da 

PAP 
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Aumentar a Taxa 

de Colocação no 

Mercado de 

Trabalho 

70% 

Revisão de metas a atingir em todos os objetivos específicos do 

indicador 5a. 

Solicitar às entidades parceiras autorização para realizar a 

publicação das parcerias no site da escola. 

Promover parcerias com entidades promotoras de ensino 

superior e pós-secundário. 

Promover a criação de momentos de simulação de entrevista e 

elaboração de Curriculum Vitae e-portfólios para cada turma 

finalista. 

Promover realização de iniciativas relacionadas com o 

empreendedorismo e criação do próprio emprego. 

Divulgação da oferta de emprego disponibilizada pelo IEFP e pelas 

empresas junto dos formandos diplomados. 

Recolher de forma sistematizada sugestões e/ou recomendações 

feitas pelas empresas parceiras de forma a ir ao encontro das 

necessidades do mercado de trabalho. 

Taxa de 

colocação após 

conclusão 

(Indicador nº 5 

EQAVET)      

Aumentar a 

percentagem de 

diplomados que 

ingressam no 

ensino 

superior/pós-

secundário. 

aumentar 

em 0,5% 

Indicador EQAVET 

5 a) 

Taxa de 

Prosseguimento 

de Estudos 

Aumentar a taxa 

de alunos 

empregados a 

desenvolver 

atividade na sua 

área de formação 

75% 

Revisão de metas a atingir em todos os objetivos específicos do 

indicador 6a.  

Intensificar em PAA o grau de envolvimento da componente 

tecnológica nas atividades a desenvolver.  

Promover a realização de workshops diretamente relacionados 

com as áreas de educação e formação dos cursos. 

Os/as coordenadores/as de curso vão intensificar o 

relacionamento com as empresas da região, procurando trazê-las 

à escola para partilharem as suas realidades, conhecimentos e 

experiências com os/as alunos/as. 

Taxa de 

empregabilidade 

na área de 

formação 

(Indicador nº 6 a) 

EQAVET) 

Aumentar o grau 

de  satisfação das 

Entidades de FCT 

85% 

Taxa de  

satisfação das 

Entidades de FCT 

Aumentar o grau 

de satisfação dos 

empregadores 

80% 

Revisão de metas a atingir em todos os objetivos específicos do 

indicador 6b. 

Dar continuidade ao projeto Erasmus +, promovendo assim 

mobilidade de alunos/as para países da União Europeia 

Intensificar a relação da escola com as empresas/entidades 

empregadoras 

Satisfação dos 

empregadores 

(Indicador nº 6 

b3) EQAVET) 
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4. Caraterização da Escola - Pedagógica  

 

4.1 Cursos Profissionais: número de alunos/as e sua caracterização 

 

Tabela 2 - Número de alunos/as cursos profissionais por anos (ano letivo 2021/2022) 

Tipologia Nome Curso Ano 

Nº alunos/as 

(início do ano 

letivo) 

Nº alunos/as 

(fim do ano 

letivo) 

CP Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 3º 23 22 

CP Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar 3º 11 11 

CP Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 2º 28 26 

CP Esteticista 2º 14 14 

CP Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 1º 43 38 

CP Esteticista 1º 22 20 

   141 131 

 

Iniciaram o ano letivo 2021/2022, um total 141 alunos/as distribuídos por 9 turmas da tipologia de ensino 

profissional. De uma forma geral, o resultado é satisfatório. Verificamos que da totalidade dos/as 

alunos/as iniciaram, perdemos apenas 10 alunos/as. Este resultado tem em linha de conta os/as alunos/as 

excluídos/as, transferidos/as e os/as alunos/a que ingressaram ao longo do ano letivo.  

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. 

 

Gráfico 1 - Distribuição de alunos/as total por ano de escolaridade 

 

6 5

4 2

3 4

46%

30%

24%

2 0 2 1 / 2 0 2 2
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Tabela 3 - Distribuição dos/as alunos/as por género/ano (início do ano letivo) 

1ºAno 2ºAno 3ºAno 

F M F M F M 

33% 67% 33% 67% 32% 68% 

 

 

 

Gráfico 2 - Percentagem de alunos/as por concelho de residência/curso 

 

 

Técnico/a de Massagem e 
Bem-Estar

Técnico/a de 
Mecatrónica Automóvel

Esteticista

• Felgueiras 9%

• Valongo 9%

• Paredes 27%

• Penafiel 55%

• Felgueiras 3%

• Castelo de paiva 4%

• Paços de Ferreira 4%

• Lousada 12%

• Marco de Canaveses 16%

• Penafiel 22%

• Paredes 38%

• Marco de Canaveses 3%

• Castelo de Paiva 6%

• Lousada 18%

• Paredes 35%

• Penafiel 38%
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Gráfico 3 - Alunos/as matriculados/as nos cursos profissionais  

 

4.2 Cursos de Educação e Formação de Adultos: 

Tabela 4 - Número de alunos/as cursos EFA por anos (ano letivo 2021/2022) 

Tipologia Nome Curso Ano 

Nº 

formandos/a

s 

(início do 

percurso 

formativo) 

Nº 

formandos/a

s 

(fim do 

percurso 

formativo) 

EFA C1-N Cuidador/a de Crianças e Jovens - 20 13 

EFA C2-N Técnico/a Comercial - 18 12 

   38 25 

 

No âmbito dos cursos EFA, a escola proporcionou a realização de 2 cursos. Num primeiro momento, 

iniciou no dia 03 de maio de 2021 o curso EFA B3 Cuidador/a de Crianças e Jovens com 20 formandos/as, 

sendo 1 do sexo masculino e restantes 19 elementos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 

os 23 e os 63 anos. No que concerne aos Concelhos de residência, 14 destes/as formandos/as residem no 

Concelho de Paredes, 4 no Concelho de Penafiel e 2 no Concelho de Lousada. Ao longo do percurso 

formativo, verificaram-se 7 desistências relacionadas com ingresso do mercado de trabalho após 

propostas de trabalho recebidas, apoio a familiares, problemas de saúde transposição do limite de faltas 

111

113

141

Histórico de alunos/as matriculados

2019/2020 2020/2021 2021/2022
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permitido. O término do referido Curso EFA ocorreu no dia 05 de julho de 2022 e verificou-se que 13 

dos/as formandos/as frequentaram e findaram com aproveitamento o Curso, concluindo por isso que o 

seu resultado foi positivo.  

 

Por sua vez, o curso EFA S3 (tipo A) Técnico/a Comercial iniciou no dia 22 de julho de 2021 com um grupo 

constituído por 18 formandos/as, apresentando 2 elementos do sexo masculino e restantes 16 do sexo 

feminino, com a faixa etária compreendida entre os 23 e os 66 anos de idade. Relativamente aos 

Concelhos de residência, apuramos que 11 residem no Concelho de Penafiel e 7 no Concelho de Paredes. 

Prevê-se que o término do Curso aconteça no dia 24 de outubro de 2022, sendo que à data atual se 

mantêm em formação 12 formandos/as, devido às 6 desistências verificadas, desistências estas 

relacionadas com ingresso do mercado de trabalho após propostas de trabalho recebidas, apoio a 

familiares, problemas de saúde e transposição do limite de faltas permitido. 

 

4.3 Oferta formativa 

Em termos da sua oferta formativa, a EPT Profensino promoveu no presente ano letivo 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 e formação de adultos (EFA) que são uma oferta de educação e formação 

para adultos/as que pretendam elevar as suas qualificações.  

Em 2021/2022, a oferta formativa da Escola Profissional e Tecnológica Profensino foi a seguinte: 

    

Gráfico 4 - Oferta Formativa 

5. Caraterização da Escola – Parcerias 

 

CP - Técnico/a de Mecatrónica Automóvel

CP - Esteticista

Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar

EFA – Cuidador/a de Crianças e Jovens 

EFA Técnico/a Comercial
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Parceria Área Âmbito 

Câmara Municipal de Penafiel 
Intervenção socioeducativa de domínio 

público 
Parcerias a nível local e regional 

Câmara Municipal de Paredes 
Intervenção socioeducativa de domínio 

público 
Parcerias a nível local e regional 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 
Intervenção socioeducativa de domínio 

público 
Parcerias a nível local e regional 

Junta de Freguesia de Penafiel 
Intervenção socioeducativa de domínio 

público 
Parcerias a nível local e regional 

Junta de Freguesia de Irivo 
Intervenção socioeducativa de domínio 

público 
Parcerias a nível local e regional 

Junta de Freguesia de Paço de Sousa 
Intervenção socioeducativa de domínio 

público 
Parcerias a nível local e regional 

ANESPO 
Políticas educativas e modelo de organização 

funcional 
Parcerias a nível nacional 

Associação Empresarial de Penafiel Empresarial  Parcerias a nível local e regional 

Associação Empresarial de Vila Meã Empresarial  Parcerias a nível local e regional 

ISCE Douro – Instituto Superior de Ciências Educativos do Douro Intervenção socioeducativa de domínio público Parcerias a nível local e regional 

Escola Superior de Saúde de Santa Maria Intervenção socioeducativa de domínio público Parcerias a nível local e regional 

Instituto Bento Jesus Caraça Intervenção socioeducativa de domínio público Parcerias a nível local e regional 

Instituto das Artes e da Imagem Intervenção socioeducativa de domínio público Parcerias a nível local e regional 

Associação de Solidariedade Social dos Professores Intervenção socioeducativa de domínio público Parcerias a nível local e regional 

Socialized – Agência Marketing Digital e Branding Empresarial  Parcerias a nível local e regional 

Atepeli – Ateliers de Ponte de Lima, Unipessoal, Lda Empresarial  Parcerias a nível local e regional 

ABL Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Adão dos Santos Lopes, Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Adão Filipe Moreira Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Alcídio Ferreira Car Service Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Almiro de Azevedo Teixeira & Cardoso, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

AMF - António Martins & Filhos, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

André Gilvaia 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 
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Auto Central de Casais Novos Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Comercial Maria Rosa Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Gilvaia - Reparação de Automóveis Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Irmãos Bateira Nunes 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Mário - Mário Joaquim da Costa Ferreira 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Parreco - Reparações Auto 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Rola Reparações Automóveis 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Serão - Reparações de Automóveis, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Service Exclusiv Sanli 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Auto Silvares Reparações Auto Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Autocrip Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

BF. Auto 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Borges & Almeida, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Bruno Edgar Xavier dos Santos, Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Bruno Pereira Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Cardan - Grande Porto, S.A. 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Cargocraft - Serviços Técnicos e Aluguer de Equipamento, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Carlos Manuel Soares Moreira 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

César Pinto Rocha - Reparação Automóveis Unipessoal Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Corcar Auto, Unipessoal Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Costumes Binários Reparação Automóvel, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 
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CP - Comboios de Portugal, E.P.E 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Eletro Barbosa de José Maria Nunes Barbosa & Filhos, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Felgadiesel - Comércio e Reparação Auto, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Fernando Bessa, Lda - Moto Três Tempos 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

FollowAdventure, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Garagem AMZ, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Garagem Rocha, Rocha & Alves Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Garagem Set - Manutenção de Automóveis, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

HENDO - Comércio de automóveis, SA 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

J. Alves - Oficinas Auto, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

JAPAUTOMOTIVE - Comércio de automóveis, s.a. 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

JAPBLUE - Comércio de automóveis, lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Keepitlow 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

KFZ Meisterbetrieb 360 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

LTR, Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Lusodiesel - Reparação de bombas injectoras Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

M. Coutinho Porto - Comércio de Automóveis S.A 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

M.Coutinho Nordeste - Peças e Reparação Automóvel, S.A. 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

M.M.M. Acessórios e Reparações Auto Unipessoal Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

M2M Autorepair Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Manobra Maravilha Unip Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 
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Marco Madeira Garage Service Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

MCoutinho Douro - Comércio de Automóveis, SA 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Mister Pistão Auto, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

MKK Performance Unipessoal Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Nelson Ricardo Ferreira Carneiro 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Nuno Teixeira Martins, Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Página Ideal Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

R2CM Auto, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Randisport 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Reparação e Manutenção de Veículos Automóveis 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Reparações Alberto Sousa 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Reparações Netos, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Ricardo Manuel da Silva Morais 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Samuel Coelho Neves Cardoso - Auto S. Lourenço II 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Silva Ribeiro - Oficina de Reparações de Automóveis, Sociedade 

Unipessoal Lda 

Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Socarlos Automóveis Unipessoal Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Uniturbo Reparações de Automóveis, Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Via Paivense - Reparação e Manutenção de Automóveis, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Vintage Cars Boutique, Lda 
Empresarial  

(Mecatrónica Automóvel) 
FCT 

Aurora Saloon 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Centro de Estética e Beleza Vânia Costa 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 
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Cornucópia Elegante Lda (Sapphira By Marisa) 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Dany - Centro de Estética 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Diana Teixeira 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Diferença confortável Lda 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Diviana - centro de estética, saúde e bem estar 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Duplorigem, Lda 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Eliana Gomes Cabeleireiro e Estética 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Eliane Ferreira de Queiróz Meireles (Salão Milena) 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Elohim Terapias Alternativas e Bem Estar, Lda 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Espaço Beleza e Saúde 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Espaço Saúde e Bem Estar-Dr.ª Herminia Manuela Sousa - 

Podologista 

Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Filipa Santos Cabeleireiros 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Gabinete de Estética e Cabeleireiro 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Gabinete de estética Luisa silva 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Ilda Mota Estética & SPA Unipessoal Lda 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Instituto de Beleza e Estética Avançada 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Isabel Fernanda Andrade Silva (Dona Corpus) 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Isabel Pais Neto Centro de Estética 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Kumaras Fusión S.L.U. 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Leandra Emanuela Ferreira Peixoto 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Lurdes Durães & Joana Meireles Lda (Spaso Zen) 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 
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Luxury Partner, Lda. 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Marta Beleza e Estética 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Puerto Banus Nail Bar and Aesthetics 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Quinta de beleza, lda  
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Rosa Aurélia Oliveira Barbosa 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Sabersal – Promoção Turística e Imobiliária S.A. 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Salão de Cabeleireiro e Estética Kapa´R 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Sara Estética 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Sílvia Alonso Unipessoal, Lda 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Silvia Moreira Nails Design Unip, lda 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Spa Sílvia Carminhos 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

Vaidade clássica unipessoal Lda 
Empresarial  

(Estética) 
FCT 

 

As parcerias constituem a via privilegiada através da qual a escola consegue prosseguir objetivos e 

alcançar resultados superiores àqueles que a utilização apenas dos ativos próprios lhe permitiria.  De 

facto, há um perfeito alinhamento dos objetivos estratégicos da EPT Profensino com as políticas 

europeias, nacionais e regionais para a EFP e com os stakeholders internos e externos participam na 

definição dos objetivos estratégicos da instituição muito embora e pelo seu próprio papel ativo na escola, 

a todo o momento, essa participação seja superior pelos stakeholders internos.  

 

A EPT Profensino mantém uma relação constante e aprofundada com um conjunto de empresas e 

organizações públicas e privadas de elevada relevância: Câmaras Municipais de Penafiel e Paredes, Juntas 

de freguesias, Associação Empresarial de Penafiel, Bolsa de Empresas cooperantes, Associações para o 

Desenvolvimento das Freguesias, Instituições Privadas de Solidariedade Social dos concelhos de Penafiel 

e Paredes, CPCJ de Penafiel e Paredes, entre outras. Relativamente ao objeto dos protocolos, estes visam 
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a cooperação e a parceria, estabelecendo o estreitamento das relações institucionais entre as Instituições 

signatárias, ao nível do desenvolvimento de atividades/iniciativas, intercâmbios, formação em contexto 

de trabalho, elaboração de diagnósticos e promoção do empreendedorismo, cidadania e sucesso escolar. 

Quanto à relevância das entidades parceiras, a Junta de Freguesia de Irivo, membro integrante do 

Conselho Consultivo da EPT Profensino, fomenta a proximidade entre a Escola e as problemáticas sociais 

da freguesia em que escola está sediada. A Câmara Municipal de Penafiel, como membro integrante do 

Conselho Consultivo da EPT Profensino, sendo igualmente responsável pela coordenação do Conselho 

Municipal de Educação, do qual a EPT Profensino faz parte, tem um papel fundamental na promoção, a 

nível municipal, da coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema 

educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados.  

 

A EPT Profensino integra, igualmente, a Rede Social da Câmara Municipal de Penafiel, a qual consiste num 

programa que incentiva os organismos do setor público (serviços desconcentrados e autarquias locais), 

instituições solidárias e outras entidades que trabalham na área da ação social a conjugarem os seus 

esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de pobreza e exclusão e promover o 

desenvolvimento social local através de um trabalho em parceria.  

 

A rede de parceiros protocolados da EPT Profensino envolve ainda outras instituições de relevo no 

concelho, nomeadamente, os agrupamentos de escolas Joaquim de Araújo, D. António Ferreira Gomes, 

Paço de Sousa e a Escola Secundária de Penafiel, instituições pertencentes à economia social, entre 

outros.  

 

Em termos nacionais a EPT Profensino é protocolada com a ANESPO - Associação Nacional de Escolas 

Profissionais, Instituto Bento Jesus Caraça, o ISCE Douro – Instituto Superior de Ciências Educativas do 

Douro e a Escola Superior de Saúde de Santa Maria. 

 

Deste modo, a EPT Profensino desenvolveu uma rede diversificada e integrada de parceiros, de âmbito 

territorial, que materialize uma real intervenção em rede, potenciadora de melhores formas de atuação. 

Particular destaque é dado aos protocolos com empresas ou organizações com as quais se protocola a 

organização da formação em contexto de trabalho, entidades que assumem também um papel relevante 

no final da formação em termos de emprego dos/as jovens diplomados/as. 
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6. Caraterização da Escola - Recursos Humanos   

 

Caracterização Pessoal Não Docente 

No que toca ao pessoal não docente, Direção Executiva e Pedagógica, Serviços Administrativos, Serviço 

de Psicologia e Orientação e Auxiliares, o mesmo é 100% do sexo feminino. Relativamente ao nível de 

escolaridade, 33.33% tem o 12º ano escolar, 16.67% obtêm o grau de Mestrado e o restante, 50%, o grau 

de Licenciatura. A nível contratual, é unânime a 100% em regime de contrato de trabalho. 

 

Caracterização Pessoal Docente 

Relativamente ao pessoal docente, o mesmo é constituído por 62.50% do sexo feminino e 37.50% do sexo 

masculino. As habilitações do pessoal docente dividem-se em três grupos em que 12.50% obtém o grau 

de Licenciado, 4.17% com o grau de mestrado e restante (8.33%) com o 12º ano escolar. No que toca ao 

tipo de contratação, 83.33% estão em regime de prestação de serviços e 16.67% está em regime de 

contrato de trabalho. 
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7. Balanço do Plano Anual de Atividades  

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um documento de planeamento, que define, em função do Projeto 

Educativo (PE), os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à 

identificação dos recursos necessários à sua execução. 

 

O PAA, da Escola Profissional e Tecnológica Profensino, foi construído tendo em consideração o PE, o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as sugestões de melhoria realizadas no ano letivo 

transato, os eixos de atuação contemplados no Plano 21/23 Escola+, e a legislação aplicável. 

 

Partindo do princípio que a nossa escola é uma escola profissional e que o nosso principal objetivo é 

qualificar profissionalmente os/as nossos/as alunos/as para o mercado de trabalho, foi eleito como tema 

transversal, o Mundo do Trabalho, privilegiando-se assim, as atividades da componente técnica que 

visassem desenvolver o perfil profissional dos/as alunos/as. 

 

Ao analisarmos o PAA na sua génese constatamos que existiram poucas visitas de estudo e poucas saídas 

de campo, questão que também está vertida nas sugestões realizadas pelos/as alunos/as nos seus 

inquéritos de satisfação, pelo que se sugere que no próximo ano, se interligue os conteúdos de língua 

portuguesa com visitas de estudo e/ou saídas de campo. 

 

Numa filosofia de melhoria contínua é muito importante reter que, de acordo com o Perfil do Aluno à 

saída da Escolaridade Obrigatória e com o Perfil Profissional dos diferentes cursos, as atividades 

integrantes do PAA visaram colmatar consolidar conteúdos e aprendizagens e contribuir para a formação 

de profissionais reflexivos dotados de soft e hardskills.  

 

Ao analisar o PAA à luz do projeto educativo da EPT Profensino, compreende-se que é importante 

aproximar os/as alunos/as do tecido empresarial regional promovendo a sua empregabilidade, através de 

atividades/ações concertadas com as diferentes empresas, o município e outros agentes educativos de 

destaque.  

 

A progressão de estudos para o ensino superior já é uma realidade para os/as nossos/as alunos/as e 

poderá ser uma tendência crescente face aos incentivos promovidos para os/as alunos/as do ensino 
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profissional, deste modo é importante que o PAA, promova momentos de esclarecimento e aproximação 

entre as instituições de ensino superior de forma a incentivar a progressão de estudos e 

consequentemente a sua empregabilidade. 

 

7.1 Grau de cumprimento do PAA de enriquecimento curricular 

Sendo um dos documentos estruturantes da escola, o PAA é avaliado anualmente, no que se refere ao 

grau de execução do mesmo. Esta avaliação implica contabilizar:  

- Atividades previstas;  

- Atividades realizadas (previstas e não previstas);  

- Atividades não realizadas. 

 

Tabela 5 - Resumo PAA 

 
Atividades 

Previstas 

Atividades Não 

Planeadas Realizadas 

Atividades 

Realizadas 

Atividades Não 

Realizadas 

1º Período 29 1 27 3 

2º Período 16 4 15 5 

3º Período 13 4 9 7 

TOTAL 58 9 51 15 

 

Durante o decorrer do ano letivo foram realizadas cinquenta e uma atividades tendo-se verificado uma 

taxa de execução de geral de 85,4%. No geral, o motivo que impediu a não concretização das atividades 

foi a incompatibilidade/dificuldade de calendário. 

 

Em relação à satisfação, e após uma análise dos inquéritos, foi possível apurar que os/as alunos/as estão 

satisfeitos com o PAA, sendo a taxa de satisfação geral de 83,6%. 

 

Em suma podemos dizer que o PAA previsto para o ano letivo de 2021-2022 foi executado com sucesso, 

tendo-se elevado a taxa de satisfação das atividades e aumentado as atividades da componente técnica. 

É importante continuar a trabalhar para a especialização das atividades de acordo com o projeto 

educativo da escola e com a realidade escolar experienciada pela Profensino. 
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7.2 Prémios e Distinções  

No que diz respeito aos prémios e distinções, importa referir que a Escola Profissional Tecnológica 

Profensino, no decorrer do ano letivo de 2021/22 participou no desafio lançado pela DGE no âmbito do 

da componente curricular Cidadania e Desenvolvimento - Igualdade de Género intitulado: Notáveis da 

Minha Terra. Com efeito, os/as alunos/as da turma MA21B Hélder Dinis Santos Soares e Leandro César 

Carvalho Vieira, receberam o certificado de participação pelo trabalho desenvolvido. Esta distinção elevou 

o sentimento de pertença dos/as alunos/as à escola contribuindo para a perpetuação do património 

cultural local e projetando uma imagem positiva da escola. 

 

A escola viu, igualmente reconhecida a sua participou na exposição “Jardins em Movimento”, no Jardim 

do Calvário no município de Penafiel. Esta mostra dinamizada pela Câmara em parceria com as escolas e 

IPSS’s do concelho esteve inserida nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente. Foram criados jardins 

em suporte móvel, usando plantas/flores naturais e privilegiando a reciclagem/reutilização de materiais.  

No decorrer do ano letivo de 2021/22 foram propostos para o quadro de mérito e excelência da escola, 

ao abrigo de acordo com Artigo 52º, do regulamento interno, os/as seguintes alunos/as: André Filipe 

Sousa Azevedo, Vítor Simão Faria Silva, António Miguel Matos Rodrigues, Gonçalo Barbosa Couto, 

Emanuel José Teixeira da Silva; tendo sido destacado para o quadro de excelência o aluno: Eduardo 

Ferreira Pinto. 

 

Ao analisar os dados anteriormente enumerados importa refletir sobre a importância da escola se 

envolver de forma mais ativa junto de novas iniciativas  que possam agregara valor aos/às alunos/as e à 

imagem da escola. 

 

  



   

 

IMP.000.96   Página 32 | 63 

 

 

8. Balanço anual - Educação para a Cidadania  

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania (ENEC) veio reforçar a necessidade do “...desenvolvimento de competências para uma cultura 

de democracia e aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal 

e no relacionamento social e intercultural, através da componente de Cidadania e Desenvolvimento”. 

Deseja-se, segundo o mesmo normativo, “uma escola inclusiva, promotora das melhores aprendizagens 

para todos os alunos” permitindo o desenvolvimento de competências, para o exercício de uma cidadania 

ativa ao longo da vida. 

 

Para o ano letivo 2021/2022, 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 a disciplina Área de Integração nos 

cursos profissionais, mas foi trabalhada transversalmente na gestão curricular disciplinar e 

multidisciplinar. 

 

Tendo como base todas estas considerações, as turmas da EPT Profensino desenvolveram durante o ano 

letivo 2021/2022 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:  
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Tabela 6 - Projetos EPT 

Domínio da Estratégia Nacional 

de Educação para a Cidadania 

Projetos 

Interculturalidade 

“A minha, a tua, a nossa cultura…” - Património 

“A minha, a tua, a nossa cultura…”  - Tradições 

“A minha, a tua, a nossa cultura…” - Personalidades 

Desenvolvimento Sustentável 

“Unidos pelo planeta” 

Construção de uma prateleira decorativa para "o cantinho da mecatrónica" 

“Construção de Bebedouros, Comedouros e Ninhos” 

Igualdade de Género 

“Troca de papéis” 

“Dia da Igualdade de Género” 

“Profissões sem Género” 

Educação Ambiental  

Palestra sobre a reciclagem 

“Separação de resíduos poluentes na oficina” 

“Reutilize com EST20” 

Saúde 

“Embaixadoras da Saúde 2021” 

“Comportamentos de risco na Saúde. Participação na palestra sobre Saúde” 

“Campanha de sensibilização para uma alimentação equilibrada na escola e Dia do lanche 

saudável” 

Direitos Humanos 

“Maratona de Cartas – Amnistia Internacional Portugal” 

“A união começa em nós” 

 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento 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 

com o professor responsável pela atividade e pelos/as alunos/as intervenientes. Assim, foram tidos em 

conta os seguintes critérios: 
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 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 à ata do 

último conselho de turma de avaliação. 
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9. Balanço anual - Educação Inclusiva – Equipa Multidisciplinar de apoio à educação inclusiva  

 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva foi criada ao abrigo do Decreto-Lei N.º 54/2018 

de 6 de julho de 2018, e tem como objetivos garantir a aplicação dos princípios e as normas que garantem 

a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de 

todos e de cada um dos/as alunos/as, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem 

e na vida da comunidade educativa. A intervenção da EMAEI visa, igualmente, aplicar as medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares específicas, bem como gerir os recursos 

específicos a mobilizar para responder às necessidades educativas de todos/as os/as alunos/as ao longo 

do seu percurso escolar na Escola. 

 

Assim, dando continuidade ao trabalho dos anos letivos anteriores, 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/as 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 9 alunos/as foram sinalizados com medidas de caracter universal, em 23 alunos/as foi 

necessário a adoção de medidas seletivas, sendo que destes 3 alunos/as beneficiaram de medidas 

universais e seletivas e 1 aluno beneficiou de medidas seletivas e adicionais. De referir, que de acordo 

com a avaliação realizada em conselhos de turma às medidas existiu um decréscimo na eficácia das 

mesmas, devido ao número de módulos em atraso existentes. Para colmatar esta situação foram definidas 

estratégias de remediação em sede de conselhos de turma.   

 

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 
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relacionados com o espaço, na medida em que a pandemia que se vivia no momento limitava 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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10. Balanço anual – Serviço de psicologia, orientação escolar e profissional, inserção 

profissional e projetos transnacionais 

 

10.1 Provas de seleção e recrutamento 2021/2022 

A captação e fidelização de novos/as alunos/as, é um processo maioritariamente da responsabilidade do 

Serviço de Psicologia e Orientação. O intuito é cativar o/a potencial aluno/a, mostrando que ele/ela tem 

uma necessidade que pode ser suprimida pela nossa escola, conduzindo-o/a até à realização da matrícula. 

 

Assim de modo a alcançar com sucesso este objetivo, é desenvolvido um árduo trabalho de divulgação 

dos cursos e da escola, desde o início do ano letivo. O serviço planifica e desenvolve um conjunto de ações 

e estratégias no sentido de alcançar todos anos um maior número de possíveis candidatos/as. 

 

Ao longo de todo ano, com recurso às redes sociais da escola, são partilhados conteúdos sobre os cursos 

em vigor, sobre as atividades desenvolvidas na escola com intuito de criar uma maior proximidade a 

alunos/as e suas famílias e deste modo através da partilha aumentar a nossa rede de contactos. 

 

Em complemento a esta forma de divulgação, foram elaborados cartazes e flyers para distribuição nas 

escolas da região e na zona do Vale de Sousa no geral.  

 

O contacto com todas as escolas foi realizado inicialmente por parte da psicóloga escolar, mostrando a 

nossa disponibilidade em estarmos presentes em cada uma das escolas de modo a divulgarmos a nossa 

oferta formativa, no entanto este processo não foi de encontro ao que seria expectável. Existiu por parte 

das escolas, uma resistência muito grande em podermos visitá-los e partilhar diretamente com os/as 

alunos/as os nossos cursos, aceitando muitas delas que os visitássemos, mas apenas para deixar os flyers 

com o responsável da orientação vocacional. Esta última opção não teve efeitos positivos no número de 

inscritos, pois alguns/algumas alunos/as que até formalizaram inscrição, quando questionados sobre a 

forma pela qual tiveram conhecimento dos nossos cursos e da nossa escola, não referiam o SPO da sua 

escola de origem, o que demonstra uma falha de comunicação no processamento da informação deixada 

por nós nas visitas presenciais e nos imensos contactos telefónicos. 

 

Após dois anos de pandemia, e com o retomar do normal funcionamento das escolas, tivemos a 

possibilidade de participar em duas mostras formativas em escolas da região, onde foi possível 
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demonstrar para os/as alunos/as alguns dos serviços desenvolvidos nos nossos cursos. A nossa equipa de 

divulgação nesses eventos era formada pela psicóloga escolar e por alunos/as dos diferentes cursos que 

na primeira pessoa puderam partilhar a sua experiência.  

 

Para além das reuniões com os/as psicólogos/as escolares, foram definidas equipas de divulgação para 

visitar as escolas distribuindo flyers e abordando diretamente os/as alunos/as, com esclarecimento das 

possíveis dúvidas.  

 

O resultado deste trabalho de divulgação, formalizou-se efetivamente nas inscrições recebidas, que foram 

tratadas de acordo com o estabelecido no processo de seleção. De salientar que a primeira pré-inscrição 

recebida, foi no mês de dezembro, que é demostrativo de um trabalho contínuo de divulgação. 

 

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 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. Analisando todas as inscrições, foram selecionados os/as alunos/as e efetuada a respetiva 

matrícula.  

 

O processo de recrutamento e seleção, termina com a constituição das turmas, sendo os elementos 

distribuídos de acordo com o seu perfil.  

 

10.2 Programa de orientação vocacional e profissional 

O Serviço de Psicologia e Orientação promoveu um conjunto de ações de capacitação dos jovens, no 

sentido de serem capazes de identificar as suas capacidades e talentos, potenciando os seus recursos 

pessoais, sociais e técnicos. Este trabalho é desenvolvido com os/as alunos/as em articulação com as 

famílias, docentes e outros elementos da comunidade. 

 

De salientar que este processo de orientação vocacional e profissional é direcionado para alunos/as e 

ex-alunos/as, fazendo a psicóloga o acompanhamento dos/as alunos/as diplomados/as após o término 

dos cursos, durante três anos.  
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Assim, surgiu a necessidade de criar o Gabinete de Empregabilidade. O Gabinete de Empregabilidade EPT 

Profensino, presta apoio aos/às alunos/as e ex-alunos/as no contacto com o mercado de trabalho e 

mundo profissional, ajudando na identificação das aptidões, competências, interesses e necessidades 

formativas, e definindo objetivos profissionais de curto, médio e longo prazo. Junto das entidades 

empregadoras faz a triagem e divulga as ofertas ajustadas aos/às alunos/as e promove parcerias 

estratégicas que potenciem a inserção no mercado de trabalho. 

O Gabinete de Empregabilidade da EPT Profensino tem como objetivos: 

• orientação vocacional e profissional dos/as alunos/as; 

• promoção de competências transversais: autoconhecimento, autocontrolo, capacidade de 

planeamento, de resolução de problemas, gestão de tarefas e de emoções, proatividade, 

flexibilidade/adaptabilidade, entre outras; 

 exploração das várias possibilidades para a construção de um percurso profissional; 

 aproximação ao mundo profissional/mercado de trabalho; 

 apoio das entidades empregadoras na caracterização e descrição dos perfis profissionais 

procurados; 

 promoção de parcerias estratégicas com potenciais entidades empregadoras; 

 promoção do contacto direto entre entidades empregadoras e candidatos; 

 criação de sinergias com outros gabinetes de empregabilidade e partilha de boas 

práticas. 

 

Em complemento ao Gabinete de Empregabilidade, o SPO tem como sua responsabilidade o Projeto Anual 

“O mundo do trabalho”, que tem como finalidade apoiar a integração profissional dos/as estudantes e 

diplomados no mercado de trabalho, acompanhar o seu percurso profissional e promover o 

desenvolvimento de competências transversais que lhes permitam preparar-se para os diversos desafios, 

quer na procura de emprego por conta de outrem, quer na criação do próprio emprego. 

 

De modo a alcançar os objetivos desse projeto, são planeadas uma série de estratégias e atividades que 

permitem aos/às alunos/as desenvolver competências técnicas e socio emocionais relevantes para a 

empregabilidade, facilitadoras do processo de procura de emprego, criação de projetos e inserção no 

mercado de trabalho. 



   

 

IMP.000.96   Página 40 | 63 

 

 

Com a colaboração da Dra. Luísa Naia, foi dinamizada uma palestra online “Crimes online, enquadramento 

penal e perigos do excesso de exposição nas redes sociais” que veio complementar o trabalho 

desenvolvido no dia da Internet +Segura, onde já tinha sido abordado o impacto do uso das redes sociais 

no futuro profissional. 

 

Em colaboração com o ISAG foi dinamizada uma sessão online “Construir a próxima geração de 

empresários”, cujo orador Professor Doutor Moe Bagheri, alertou para a importância de uma mentalidade 

empreendedora.  

 

Com o apoio da Câmara Municipal do Porto, foi dinamizada pela Dra. Helena Pimentel em representação 

da Cidade das Profissões, uma sessão online “Procura ativa de emprego”, abordando a importância do 

currículo e a postura a adotar numa entrevista de emprego.  

 

De modo a mostrar várias possibilidades de carreira, contamos com a colaboração da equipa de 

divulgação do Exército Português, na dinamização de uma palestra dirigida a alunos de segundo e terceiro 

ano e ainda com a montagem de um stand onde todos/as os/as alunos/as da escola poderiam visitar e 

colocar todas as dúvidas em relação à progressão de carreira no Exército. 

 

E por fim, a última atividade realizada este ano letivo foi pensada e agendada como resposta a uma 

necessidade registada em Conselho Pedagógico que se prendia com a importância de sensibilizar os/as 

alunos/as para as vantagens de progredir os estudos. A sessão abordou as várias formas de ingresso no 

ensino superior, incluindo o concurso especial para alunos/as do ensino profissional. Para a dinamização 

da sessão contamos com a colaboração da Dra. Eduarda Gomes em representação do Instituto Politécnico 

do Porto.  

 

O sucesso escolar e pessoal dos/as nossos/as alunos/as é a base de todo o trabalho desenvolvido pelo 

SPO, e assim tornou-se fundamental a participação da psicóloga em três programas ativos na Escola: 

Programa de Tutoria, Programa de Mentoria e Projeto Carreira. Na base de todos estes programas está o 

desejo iminente de eliminar e prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, o abandono precoce e o 

absentismo sistemático. 
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Relativamente ao Programa de Tutoria, a psicóloga colaborou com a coordenadora da EMAEI, no 

preenchimento dos documentos base, explorando as áreas em que os/as alunos/as sinalizados/a para 

tutoria teriam mais necessidade de apoio. Os/as alunos/as foram chamados/as individualmente para a 

apresentação do programa de tutoria, sensibilizando nesta reunião para as vantagens da sua participação. 

Relativamente ao Programa de Mentoria, o mesmo pode ser avaliado de forma positiva. Ao nível dos 

resultados escolares não podemos dizer que existiu uma melhoria significativa, mas ao nível das 

competências pessoais e sociais, existiu uma evolução bastante positiva em todos os intervenientes. 

 

As sessões foram extremamente importantes para trabalhar posturas menos adequadas em contexto de 

sala de aula, comportamentos mais impulsivos, dificuldades de interação com os outros, baixa capacidade 

de comunicação, entre outros fatores mais ao nível social que são extremamente importantes para a 

inserção dos/as alunos/as nos vários contextos.  

 

Em relação a possíveis melhorias para o próximo ano letivo, continua a ser importante incluir os/as 

diretores/as de turma no programa, dando-lhes responsabilidade para monitorizar as sessões dos 

elementos da sua direção de turma.  

 

Sendo este o segundo ano de implementação do programa de mentoria, foi notória uma melhoria no 

desenvolvimento do mesmo, em relação ao ano letivo passado, no entanto continua a ser importante 

serem exploradas mais estratégias de melhoria para ser mais eficaz principalmente ao nível dos resultados 

escolares. 

 

O Projeto Carreira, cujos objetivos assentam no desenvolvimento do autoconhecimento, autorregulação 

e autoeficácia por parte dos/as alunos/as, pretende ser um importante veículo de recolha de informação 

sobre os/as mesmos/as.   

 

O Projeto Carreira iniciou com a recolha de informação detalhada sobre o/a aluno/a e elaboração do 

roteiro para o dia de integração. Posteriormente a isto e de modo a aferir as expetativas escolares dos/as 

alunos/as de primeiro ano, surgiu a necessidade de elaborar um questionário, que nos permitiu retirar 

informações importantes relativamente aos objetivos e aspirações que os/as estudantes apresentam na 

frequência do curso. 
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O Questionário de Expetativas do/a aluno/a avalia sete dimensões: Formação para o emprego e carreira, 

Desenvolvimento pessoal e social, Mobilidade Internacional, Envolvimento político e cidadania, Pressão 

Social, Qualidade de Formação e Interação Social.  Todas as informações retiradas da análise dos dados 

do questionário, foram esplanadas em relatório para partilhar com o/a Diretor/a de Turma.   

 

Todos estes projetos em articulação, pretendem manter os/as alunos/as motivados e empenhados no seu 

curso, desenvolvendo as suas competências pessoais, sociais e técnicas.  

 

10.3 Estratégia Internacional 

 

A EPT Profensino teve ao longo deste ano letivo muitas experiências para partilhar da aventura Erasmus+. 

Relativamente ao projeto (Re)imaginar novos caminhos na Europa (2019-1-PT01-KA102-060248), foram 

executados três estágio para alunos/as recém-diplomados, dois deles na Polónia e um em Espanha. Ainda 

relativamente ao mesmo projeto foram executados três Job Shadowing na Finlândia, abrangendo os 

recursos humanos da escola. 

 

Relativamente ao projeto (Re)imaginar novos caminhos na Europa II (2020-1-PT01-KA102-077919), foram 

executados dois estágios em Espanha, um estágio curricular e outro para alunos recém-diplomados. Ainda 

relativamente ao mesmo projeto foram executados dois Job Shadowing que devido aos riscos associados 

da guerra vivida na Europa, se realizou à distância em formato online, o que permitiu um maior número 

de intervenientes (docentes, alunos/as, membros da direção, equipa técnica). 

 

Relativamente ao projeto (Re)imaginar novos caminhos na Europa III (2021-1-PT01-KA121-VET-

000006616), foram executados nove estágios curriculares, distribuídos por três países, Alemanha, 

Espanha e Irlanda.  

 

Por fim, relativamente ao programa Erasmus VET mobilidade KA102-2020 1 PT01 KA102 077814, foram 

executados dois estágios em Itália, para alunos/as recém-diplomados/as.  

 

Para além das mobilidades executadas, também tivemos a possibilidade de realizar uma visita 

preparatória à Bélgica de modo a visitar possíveis locais de estágio para as duas mobilidades que ainda 
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faltam executar do projeto (Re)imaginar novos caminhos na Europa III, direcionadas a alunos/as recém-

diplomados.  

 

 

 

Gráfico 5 - Mobilidades executadas 2021/2022 

  

(Re)imaginar novos 
caminhos na 

Europa (2019-1-
PT01-KA102-

060248)

POLÓNIA: 2 
estágios para 

alunos/as recém-
diplomados/as;

ESPANHA 1 
estágio para 

alunos/as recém-
diplomados/as;.

FINLÂNDIA 3 “Job 
Shadowing”.

(Re)imaginar 
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Europa II (2020-1-
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ESPANHA: 1 
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Shadowing” 

online.
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diplomados/as
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11. Competências – Balanço do Plano de Formação  

 

Consideramos que foi positivo o balanço do plano de formação. Concretizamos um total de 17 ações, 5 

previstas e 12 não previstas que ajudaram ultrapassar a nossa taxa execução. 

 

O plano de formação da EPT Profensino foi delineado e estruturado de acordo com o diagnóstico das 

necessidades verificadas, através, nomeadamente, de questionários implementados e também para dar 

resposta às exigências do sistema de garantia da qualidade pela ANQEP. 

 

A realização destas formações atingiu o objetivo definido e para as quais foram sugeridas que foi o de 

proporcionar novas aprendizagens e melhoria contínua aos stakeholders internos e consequente melhoria 

de competências, suprindo algumas necessidades evidenciadas. 

 

Contudo, e como algumas das formações planeadas não se concretizaram, pelo que no início do próximo 

ano letivo o plano de formação será revisto e reajustado. 
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12. Balanço e apreciação do Projeto Educativo      

 

Atendendo à vigência do Projeto Educativo (2019/2024) assinalamos o cumprimento dos objetivos 

prioritários, nomeadamente a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com o 

EQAVET, a manutenção dos processos do Sistema de Garantia da Qualidade, a melhoria contínua dos 

indicadores, o compromisso e responsabilização de todos os colaboradores com o Sistema de Garantia da 

Qualidade.   

 

No que concerne aos indicadores definidos no Projeto Educativo, verificamos que os valores gerais 

apresentados, são satisfatórios. Verifica-se também que algumas das percentagens apresentadas, 

definidas como objetivo para ciclo a terminar em 2024, foram já superadas no presente ano letivo, o que 

corrobora a robustez do nosso Projeto Educativo/Documento Base. Esta informação está sustentada no 

parâmetro que a seguir se apresenta relativo aos resultados dos processos. 

 

Em suma, consideramos que o Projeto Educativo/Documento Base da EPT Profensino, está em 

conformidade com os objetivos definidos e que nos propomos atingir, sendo o balanço final positivo. 
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13. Resultados dos processos     

 

Indicam-se de seguida os principais indicadores avaliados nos processos da escola, com as respetivas 

metas e os resultados alcançados, relativos ao ano letivo 2021/2022. 

 

13.1. Mapa de indicadores: objetivos/processos  

Indicador Meta 2021/2022 Resultado 

Taxa de Participação 75,0% 92,9% 

Taxa de Absentismo 33,0% 5,1% 

Taxa de Desistência/Transferência <24,0% 7,1% 

Taxa de Insucesso <1,0% 0,4% 

Média Global das Classificações dos/as Alunos/as por Curso 14,0 13,7 

Taxa de Participação de Ocorrências 1,5% 225,0% 

Taxa de Processos Disciplinares por Turma A definir 1,0% 

Taxa de Alunos/as que beneficiam de Medidas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão 
<26,0% 28,0% 

Taxa de Participação em Atividades e Projetos 

Locais/Regionais/Nacionais/Transnacionais  
10,0% 88,0% 

Taxa de Execução do PAA 70,0% 85,4% 

Taxa de Satisfação dos/as Alunos/as em Relação ao PAA 80,0% 83,6% 

Taxa de Satisfação dos/as Alunos/as em Relação ao Processo 

Ensino Aprendizagem 
80,0% 94,6% 

Taxa de Satisfação Global dos/as Alunos/as 80,0% 91,3% 

Taxa de Satisfação dos Docentes 85,0% 91,6% 

Taxa de Satisfação dos Outros Colaboradores 85,0% 89,5% 
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Taxa de Satisfação dos Pais e Encarregados/as de Educação 81,0% 92,8% 

Taxa de Presenças dos Encarregados/as de Educação 

convocados pelo Diretor/a de Turma 
A definir 44,4% 

Taxa de Execução do Plano de Formação para Docentes A definir 115,4% 

Taxa de Cumprimento do Plano de Formação para não 

docentes (outros trabalhadores/colaboradores) 
60,0% 100,0% 

Média Global da FCT 16,0 15,8 

Média Global da PAP 14,5 15,8 

Taxa de Concretização de sessões promovidas para integração 

dos/as alunos/as no mercado de trabalho 
A definir 100,0% 

Taxa de Alunos/as com proposta de emprego na entidade 

promotora de FCT 
A definir 76,0% 

Taxa de Satisfação das Entidades de FCT 83,0% 95,2% 

 

 

13.2. Indicadores EQAVET 

Com a consolidação da implementação do EQAVET, medimos de forma sistemática e rigorosa, indicadores 

considerados de fundamentais para o sucesso da escola. Para tal, o Sistema de Gestão da Qualidade, 

garante uma metodologia de controlo que permite o acompanhamento do percurso dos/as nossos/as ex-

alunos/as após a conclusão da formação.  

 

Apresentamos, de seguida, os resultados obtidos para os referidos indicadores referentes ao ciclo de 

formação 2017/2020. 

 

 

13.2.1. Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos 
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Gráfico 6 - 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 2017-2020 e o triénio terminado no presente ano letivo. 

 

Relativamente ao ciclo de formação 2017-2020, a taxa de conclusão é de 47,1% pelo que ainda não 

atingimos a meta contratualizada de 70%. Traduz-se este indicador em 16 alunos/as que concluíram o seu 

curso profissional.  

 

No ciclo de formação 2018-2021 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. 

 

Por último no ciclo de formação 2019-2022, conseguimos apurar os seguintes dados: ingressaram os 

cursos Técnico/a de Mecatrónica Automóvel e Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar 66 

alunos/as e concluíram 33 alunos/as, pelo que o resultado apurado foi 50%. 

 

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. 

47,10%

54,80%

50,0%

Ciclo 2017/2020 Ciclo 2018/2021 Ciclo 2019/2022
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13.2.2. Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos 

 

 

Gráfico 7 - Colocação após conclusão dos cursos 

 

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

diplomados/as 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 2017-2020, verifica-se que os resultados são satisfatórios e 

que atingimos a meta contratualizada de 70%. 
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13.2.3. Indicador EQAVET 6a) – Registo de Informação sobre Diplomados a trabalhar na respetiva 

Área de Educação e Formação 

 

 

Gráfico 8 - Diplomados a trabalhar 

 

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 2017-2020, conclui-se que a meta de 75% não foi alcançada. Este 

indicador 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. 

 

13.2.4. Indicador EQAVET 6b3) – Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores  

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

alunos/as diplomados/as no triénio 2017-2020. Para o efeito foram realizados inquéritos 

aos/às empregadores/as que avaliaram o desempenho profissional dos/as nossos/as diplomados/as 
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como satisfeitos e muito satisfeitos, o que nos dá uma percentagem de 100% de satisfação. A média global 

de satisfação de empregadores é de 3,6 em 4. A competência com menos pontuação foi a aplicação de 

competências técnicas inerentes ao posto de trabalho, com 3,4 pontos, pelo que aumentou em relação 

ao ciclo anterior cujo resultado apurado foi de 3,1.  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. 

 

13.2.5. Balanço dos resultados dos Indicadores  

Os resultados dos indicadores são satisfatórios, com efeito atingimos a meta em 15 dos 19 indicadores 

monitorizados o que revela uma taxa de concretização 78,9%.  

 

No que concerne os indicadores obrigatórios EQAVET, relativos ao ciclo de formação 2017-2020, temos 

uma taxa de concretização de 50%, pelo que estão a ser implementadas estratégias de melhoria no nosso 

plano de ação, em conformidade com os objetivos definidos, de forma a alcançar resultados mais 

satisfatórios. 

 

Atendendo ao facto de ser fundamental para o sucesso da organização escolar, a utilização de 

instrumentos de implementação da qualidade da oferta, consideramos que a consolidação do SGQ 

alinhado com o EQAVET é uma mais valia para a nossa organização e irá contribuir significativamente para 

a melhoria dos resultados dos nossos indicadores. 
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14. Resultados da Avaliação Interna da Escola - stakeholders      

 

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 contempla a análise da perceção 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 diferentes stakeholders   como indicadores 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. 

 

Ao longo do ano letivo, foram aplicados inquéritos de satisfação a todos os stakeholders da escola, em 

formato Google Forms. Posteriormente, foi realizado tratamento estatístico às respostas e comunicado 

em cada Conselho Pedagógico. 

 

A escala de avaliação abrange os parâmetros “Muito Insatisfeito/a”, “Insatisfeito/a”, “Satisfeito/a”, 

“Muito Satisfeito/a”, “Não aplicável” e “Sem opinião”. 

 

14.1. Avaliação da escola pelos alunos  

A avaliação global dos/as alunos/as do corrente ano letivo é de 91,3%. A maioria foca-se no nível 

“Satisfeito” e, posteriormente, no nível “Muito Satisfeito”. 
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Gráfico 9 - Satisfação alunos/as (avaliação global da escola) 

 

A satisfação global dos/as alunos/as, no primeiro período, foi de 90,6%, no segundo período subiu 

substancialmente para 93.1% e no terceiro período diminuiu para 90,3%, em que as críticas se focam 

sobre um aumento do espaço da Sala Oficinal pelos/as alunos/as curso de Técnico/a de Mecatrónica 

Automóvel; melhorar o sistema de climatização; melhorar as refeições da cantina; melhorar os espaços 

da escola para convívio entre alunos/as; e melhorar a rede de transportes. 

 

Refere-se que a taxa de participação ao inquérito subiu significativamente devido à implementação do 

“Dia EQAVET” na escola. Neste dia os/as diretores/as de turma fazem com os/as alunos/as uma reflexão 

crítica sobre a “vida da escola” e respondem de forma ponderada ao inquérito de satisfação. 

 

14.2. Avaliação pelos/as Encarregados/as de Educação  

A taxa de resposta ao inquérito de satisfação pelos/as Encarregados/as de Educação é sempre muito 

baixa. Desta forma, torna-se difícil o tratamento estatístico deste parâmetro. 

 

Ainda assim, a percentagem de Encarregados/as de Educação satisfeitos subiu ao longo do ano letivo, tal 

como é possível verificar no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Satisfação global dos/as Encarregados/as de Educação 

 

A taxa de satisfação dos/as Encarregados/as de Educação anual é de 92,8%. A maioria das respostas aos 

inquéritos no campo das sugestões e comentários referem-se à melhoria da qualidade das refeições da 

cantina e à melhoria dos espaços da escola. De um modo geral, referem que não há nada a melhorar e 

revelam elevado grau satisfação (cerca de 95%) pelos Serviços Administrativos da escola e pelo trabalho 

desempenhado pelo/a Diretor/a de Turma. 

 

O próximo passo é aumentar a taxa de participação nos inquéritos de satisfação e, desta forma, aproximar 

as famílias da Escola com o objetivo de traçar novas estratégias e ações de melhoria para obter resultados 

ainda melhores. 

 

14.3. Avaliação pelo corpo docente 

A avaliação da escola pelo corpo docente interno da Escola é dada por uma taxa de satisfação de 95,9% e 

o corpo docente externo de 89,8%. Estes valores perfazem uma taxa de satisfação anual de 91,6% de todo 

o corpo docente. 
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De um modo geral, o grau de satisfação foi diminuindo ao longo do ano, ainda que o balanço global seja 

positivo, tal como se verifica no Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 - Satisfação dos docentes 

 

As sugestões apontadas pelos docentes na resposta ao questionário de satisfação são, maioritariamente, 

a melhoria do espaço comum dos/as docentes para realização de trabalho administrativo, equipar com 

melhores equipamentos e melhores condições as salas de aulas práticas da componente tecnológica dos 

cursos e dotar cada sala de aula com um computador e um projetor conectado ao mesmo. 

 

14.4. Avaliação pelo corpo não docente  

A avaliação da Escola pelos colaboradores não docentes é cerca de 90%, o que significa que se encontra 

no patamar “Muito Satisfeito/a”. Durante o ano letivo o valor foi oscilando, tal como se verifica no 

Gráfico 12. Na nossa avaliação estatística, é tipo em conta o pessoal Técnico e Auxiliar. 
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Gráfico 12 - Satisfação pessoal não docente 

 

Na secção de comentários, foram mencionadas várias sugestões como a melhoria das refeições da 

cantina, bem como a variedade de produtos existentes no bar, melhores instalações do Centro Qualifica 

e do gabinete de Serviço de Psicologia e Orientação, continuar a melhorar e a adotar novos mecanismos 

de comunicação internos e externos, colocação de uma cobertura desde a entrada da escola até ao 

edifício principal e melhorar o sistema de ventilação nos gabinetes e salas. 

 

 

14.5. Avaliação do curso pelos/as alunos/as  

Tal como se verifica no Gráfico 13, à medida que o ano letivo foi avançando, a satisfação dos/as alunos/as 

em relação ao processo Ensino Aprendizagem foi aumentando, perfazendo uma avaliação anual de 94,6%. 
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Gráfico 13 - Avaliação do processo Ensino Aprendizagem 

 

As sugestões e comentários referidos pelos/as alunos/as foram: maior número de aulas com atividades 

experimentais da componente científica realizadas no laboratório; assistir às peças de teatro relativas aos 

conteúdos lecionados na disciplina de Português em Texto Dramático; realizar mais visitas de estudo; 

aprofundar os conteúdos do módulo quando se aproxima o término do mesmo; melhorar a qualidade do 

equipamento e dos materiais utilizados nas aulas práticas da componente tecnológica; aulas mais 

dinâmicas e com atividades diferentes, principalmente da componente sociocultural. 

 

14.6. Avaliação da escola pelas empresas/entidades parceiras – FCT  

Os resultados apurados no inquérito de satisfação a todas as entidades acolhedoras da Formação em 

Contexto de Trabalho são muito satisfatórios uma vez que atingimos uma taxa global de 95,2%. No Gráfico 

14, encontram-se discriminadas as taxas de satisfação apuradas em cada turma. 
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Gráfico 14 - Avaliação das entidades parceiras de FCT por turma 

 

Em resposta aos questionários, no campo dos comentários e sugestões, no que diz respeito aos cursos de 

Esteticista e Técnico/a de Massagem Estética e Bem-Estar, as entidades mencionam: inserir um módulo 

em que lecione unhas de gel; epilação com linha e design de sobrancelhas; realização do período de 

estágio ao longo do ano letivo e não em espaço temporal específico. 

 

Relativamente ao curso de Técnico/a de Mecatrónica Automóvel, sugerem a inserção de módulos 

referentes a pintura e chaparia; ministrar aulas referentes à mecânica dos carros híbridos; estágio 

realizado aquando as aulas e não num espaço temporal definido apenas e só para a Formação em 

Contexto de Trabalho; a escola contactar com a empresa e o aluno através do formato “Cliente Mistério”. 
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15. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação 

dos stakeholders internos e externos na melhoria contínua da oferta de EFP 

 

É inegável que o Sistema de Garantia da Qualidade, alinhado com o EQAVET, é uma ferramenta 

importantíssima que contribui para a melhoria da organização e para o sucesso da oferta. 

 

A definição de metas e objetivos, a adoção de ações sistemáticas e periódicas para assegurar a 

monitorização e o cumprimento das metas definidas, a análise, avaliação e correção dos procedimentos 

e adequação das estratégias definidas para a sua concretização, são procedimentos que consubstanciam 

o processo de melhoria contínua da organização.  

 

Com vista à melhoria contínua da Escola e no cumprimento de todos os objetivos definidos, considera-se 

que o envolvimento da escola com todos os stakeholders, sejam internos ou externos, é o ponto principal 

para que os objetivos sejam alcançados.  

 

Relativamente aos stakeholders internos, que faz parte toda a comunidade escolar, corpo docente, corpo 

não docente, alunos e Encarregados/as de Educação, são alvo da aplicação de questionários de satisfação 

para ser-nos dada a resposta à necessidade de implementação de novas medidas ou reforço das que 

foram anteriormente implementadas. Com a opinião e feedback destes órgãos, é possível contribuir para 

o desenvolvimento integral dos/as alunos/as, ao nível pessoal e profissional. 

 

No que diz respeito aos stakeholders externos, colaboramos com a maioria deles através de: 

 Visitas de estudo realizadas ao longo do ano letivo; 

 O júri externo de PAP era composto por representantes de empresas parceiras; 

 Realização de atividades do PAA, em articulação com empresas externas; 

 Participação em palestras e conferências; 

 Realização do Conselho Consultivo com a presença de parceiros; 

 Todas as turmas realizaram a FCT em contexto empresarial, tendo obtido grande parte da nossa 

satisfação neste ramo. 
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Consideramos que este ano letivo conseguimos fortalecer os laços com o setor empresarial da região o 

que favoreceu uma colaboração mais ativa e participada nas atividades pedagógicas desenvolvidas ou a 

desenvolver. 

 

É de facto bastante positivo o balanço do impacto dos stakeholders no processo de melhoria contínua da 

oferta de EFP, que contribui para um ensino de maior qualidade e uma mais valia para os/as nossos/as 

alunos/as. 
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16. Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa  

 

Na sequência do balanço anual de 2021/2022, 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.   

Desta forma no próximo ano letivo pretendemos continuar a apostar: 

 na diversificação dos instrumentos;  

 em aulas mais dinâmicas e práticas; 

 em melhorar os mecanismos de feedback no processo de avaliação;  

 em estudar uma nova metodologia de controlo das ocorrências; 

 em trabalhar a responsabilização dos/as alunos; 

 em reforçar a orientação no período da FCT; 

 na orientação dos/as alunos/as na definição e construção do seu Projeto Carreira; 

 no grau de envolvimento nas atividades do PAA da componente tecnológica e aumentar as 

atividades da componente científica; 

 no aumento o número de atividades/ projetos de natureza ampla e interdisciplinar; 

 na intensificação do 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; 

 na promoção junto dos/as alunas/as o conhecimento do mercado de trabalho e as saídas 

profissionais; 

 

No âmbito da formação interna iremos continuar a desenvolver ações para capacitação dos/as docentes 
e formadores/as, nomeadamente: 

 
 Formação no âmbito da didática específica; 

 Formação no âmbito das competências digitais; 

 Formação no âmbito dos projetos de Cidadania e Desenvolvimento e projetos interdisciplinares; 

 Formação no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho; 

 Formação no âmbito da Prova de Aptidão Profissional. 
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17. Balanço do estado da infraestrutura e necessidades de recursos  

 

Após análises dos questionários aplicados aos stakeholders internos, a maioria classifica este parâmetro 

como satisfatório. 

 

No que diz respeito às infraestruturas, referem-se algumas críticas por parte dos/as alunos/as 

relativamente à não existência de uma cobertura desde a entrada da escola até ao edifício principal e a 

existência de mais espaços de convívio dos/as alunos/as, no interior da escola. É também mencionada a 

necessidade de melhoria dos espaços das salas práticas das aulas de componente tecnológica do curso. 

Relativamente ao corpo docente e não docente, referem a necessidade de uma melhor sala dos/as 

professores/as para trabalho administrativo. 

 

A direção da escola está a agilizar todas estas sugestões e, havendo estes aspetos a melhorar, é necessário 

haver uma resposta de maneira a fomentar a melhoria contínua. 

 

Relativamente a recursos humanos, consideramos que as necessidades estão colmatadas. 
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18. Considerações finais 

 

Neste relatório não podemos deixar de estabelecer algumas considerações finais, já consequências 

reflexivas da realização do mesmo.  

 

A implementação do SGQ alinhado com o quadro EQAVET foi uma mais valia para a melhoria da 

organização, consubstanciando processos e procedimentos que visam a melhoria da qualidade da oferta. 

Consideramos, também, que o nosso Projeto Educativo está em conformidade com os objetivos dos 

indicadores EQAVET e com os indicadores por nós selecionados. 

 

As ações identificadas na implementação do sistema de garantia viram a sua concretização, 

nomeadamente a revisão dos processos EQAVET. 

  

Relativamente ao balanço dos indicadores este é bastante positivo, tanto na quantidade de indicadores 

medidos que nos permitem ter uma visão mais realista dos processos, como nos resultados que foram 

muitas vezes superiores às metas propostas.  

 

Em suma, pretende-se que os resultados apresentados constituam um ponto de partida para uma 

reflexão crítica por parte de todos os/as intervenientes, com vista à melhoria do funcionamento 

organizacional da escola e do desenvolvimento profissional de todos os que nela exercem funções. 

 

 

 

 


