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1- Diagnóstico Estratégico
1.1- Contextos

1.1.1 - Território
A contextualização que podemos fazer, relativamente à área territorial abrangida pela
Escola, só faz sentido se abordada se considerarmos a área de residência dos nossos
alunos.
No quadro seguinte podemos aferir da distribuição existente, em termos territoriais,
tendo em consideração a área de residência dos nossos alunos:

Imagem 1- Área de influência da escola (distribuição dos alunos em termos de área de residência)
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Como podemos verificar, a dispersão territorial que caracteriza a área de influência da
EPDRS, determina uma visão mais alargada, que não pode ficar limitada ao concelho de
Serpa, nem sequer ao nível da sub-região Baixo Alentejo, pois a dinâmica da procura
por parte dos alunos de outras regiões como o Algarve, o Alto Alentejo e o Alentejo
Litoral, para não falarmos de outras regiões do País.
Neste contexto importa relevar o papel nacional que a EPDRS, enquanto operador de
ensino/formação profissional, assume no contexto do Desenvolvimento Rural em geral,
e no setor agrícola em particular.
Concluindo, dir-se-á que o enquadramento do PE da EPDRS deverá ter mais em conta o
potencial endógeno da Escola para responder aos desafios do setor agrícola e do
Desenvolvimento Rural a nível nacional, do que a necessidades específicas locais.
Evidentemente que a resposta que a Escola tem de dar num contexto mais alargado, tem
forçosamente um impacto também a nível local, mas esse impacto deverá medir-se mais
pela capacidade de intervenção ao nível dos setores da atividade económica, na
interação social, nas ofertas da formação profissional inicial de jovens e no âmbito das
políticas públicas de educação e formação no que ao combate ao abandono e insucesso
escolares diz respeito.

1.1.2 - Desenvolvimento Rural e Agricultura
Olhando para a realidade atual do setor primário temos que considerar todas as variáveis
a montante e a jusante. Seja a questão ambiental e a conservação dos ecossistemas, seja
o combate ao êxodo da população dos meios rurais, seja a produção agrícola sustentável
seja até a qualidade alimentar.
Todas estas matérias estruturam um conceito alargado que podemos denominar
“Desenvolvimento Rural” sendo que, a partir da atividade agrícola, podemos promover
um desenvolvimento sustentável do Mundo Rural.
Este é, sem dúvida alguma, um conceito central das políticas públicas orientadas para o
Mundo Rural e a EPDRS é, pela sua natureza, uma instituição capaz de dar respostas
nesse contexto.
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1.1.3 - O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) é um projeto da
responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, S.A.
(http://sigims.edia.pt/alqueva_storymap/).
Pela dimensão e impacto na região e no País, quer do ponto de vista da agricultura
através do potencial de regadio quer do ponto de vista da fixação da população nas
zonas de implementação do EFMA, o PE da EPDRS deverá ter sempre em conta a sua
importância.
Assim, é necessário de uma forma prospetiva:


relevar a necessidade de responder aos desafios que o setor primário, neste
contexto, coloca;



olhar para o que as dinâmicas, a jusante do setor primário, podem determinar,
em termos da necessidade de mão de obra qualificada, como é o caso das
agroindústrias;



responder a necessidades especificas de setores complementares como o turismo
rural e ambiental que, cada vez mais, irão ter um papel determinante no
desenvolvimento do território e economia rurais.

1.2- A Escola

1.2.1 - A Organização Física

A EPDRS tem a sua sede na Herdade da Bemposta, concelho de Serpa e dista 2 Km
desta cidade.
As condições físicas, de equipamentos e recursos humanos são elementos estruturantes
da Instituição, dando-lhe uma importância decisiva, ao nível da formação profissional
inicial de jovens, quer em termos de qualidade da formação propriamente dita, quer nas
respostas às necessidades de recursos humanos qualificados nos setores de atividade
associados ao Desenvolvimento Rural no seu todo.
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Neste contexto, importa conhecer como se organiza a escola de forma a dar as respostas
que são necessárias para cumprir quer a Visão, quer os Objetivos Estratégicos a que se
propõe no seu Projeto Educativo.

1.2.1.1-O Centro Escola

É composto pelas áreas sociais, que incluem salas de aula, laboratórios, salas de
informática, serviços administrativos, biblioteca, bar, refeitório, espaços de convívio de
alunos, docentes e não docentes e espaço para a educação física.

1.2.1.2-Centro Exploração

Esta componente da EPDRS é essencialmente a exploração agropecuária da Herdade da
Bemposta. Para além das infraestruturas pecuárias, tem uma superfície agrícola útil de
42,14 ha (com base no Pedido Único de 2016 – IFAP) e um efetivo pecuário de 40
ovinos de carne. Esta exploração agropecuária está inserida no Perímetro de Rega de
Serpa, o que permite a utilização da rega em toda a superfície destinada a culturas
permanentes e em parte da superfície de culturas temporárias, através de sistemas de
rega por aspersão e onde se incluí um pivô que rega cerca de 4,2 ha.
Todo o plano de exploração acompanha as dinâmicas agrícolas mais atuais que se estão
a desenvolver na região abrangida pelo EFMA, desde as culturas arvenses de regadio
(milho e girassol), ao olival e amendoal e a vinha. Também não está descurado o papel
que a EPDRS deve ter na consciencialização dos nossos alunos para as questões
ambientais e, nomeadamente, na defesa de uma agricultura sustentável, o que
determinou que a exploração agrícola da Escola esteja incluída no modo de Produção
Integrada.
Esta dinâmica agrícola está suportada por todo um parque de máquinas que permite à
EPDRS responder adequadamente, quer em termos de formação dos nossos alunos, quer
em termos das necessidades que a área agrícola aqui descrita exige.
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1.2.1.3-Centro Tecnológico

Esta estrutura, que consubstancia um dos princípios orientadores da nossa missão, pois
introduz uma dimensão na formação dos nossos alunos que potencializa a noção de
fileira produtiva e não apenas de produção de matérias primas, apresenta-se constituída
por duas estruturas industriais de dimensão significativa: lagar de azeite de 3 fases com
capacidade de elaboração de 400 Kg de azeitona/hora e uma queijaria com capacidade
de produção de queijo de cabra e ovelha e derivados. Temos ainda a considerar, numa
dimensão mais reduzida, uma sala de indústrias que está preparada, não só para
acondicionamento de produtos frescos provenientes do setor hortícola e frutícola, mas
também na transformação de algumas matérias primas provenientes desse setor, com é o
caso das compotas

1.2.1.4-Centro Hípico

Com dois picadeiros descobertos, um campo de dressage, duas cavalariças com salas de
arreios, o centro hípico da EPDRS é um centro federado de 3 estrelas. Associado à
atividade de formação propriamente dita, o centro promove ainda diversas atividades
desportivas e lúdicas como passeios equestres, poules de ensino e obstáculos, jornadas
dos Regionais de Ensino, etc.

1.2.1.5-Centro de Gestão Ambiental

Numa visão sustentável do que deve ser a agricultura e as agroindústrias, a EPDRS
aposta forte na sensibilização de toda a comunidade escolar, para a necessidade de
proteger o ambiente. Fazemo-lo ao nível da prática pedagógica, em projetos como o
ECO-Escolas ou na certificação da produção agrícola e animal em Modo de Produção
Integrado. Por outro lado, criamos as condições físicas e técnicas que asseguram uma
prática efetiva no contexto dessa visão de sustentabilidade ambiental.
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Assim, o Centro de Gestão Ambiental com a sua Central de Compostagem que trata
todos os resíduos orgânicos com origem na exploração agrícola e no Centro
Tecnológico, e os Ecopontos que recebem todos os resíduos para reciclagem, dão-nos o
suporte adequado para cumprirmos esse objetivo.

1.2.2-Organização Funcional

1.2.2.1-O Modelo Organizacional

A EPDRS organiza-se tendo como suporte legal os normativos aplicáveis a todo o
universo das escolas da rede pública do Ministério da Educação, concretamente o
Decreto-Lei nº. 75/2008, de 22 de Abril alterado pelo Decreto-Lei nº. 137/2012 de 2 de
Julho e, também, pelo Decreto-Lei nº. 92/2014 de 20 de Junho, que “estabelece o
regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não
superior, regulando a sua criação, organização e funcionamento, bem como a tutela e
fiscalização do Estado sobre as mesmas”.
Neste contexto toda a organização interna da escola obedece a esses preceitos legais e
consubstancia-se num instrumento regulamentar que é o Regulamento Interno (in
www.epdrs.pt – Organização Interna).

1.2.2.2-O Modelo Pedagógico

Sendo a oferta de Ensino Profissional (EP), enquanto modalidade de ensino secundário
de dupla certificação, central na estratégia formativa da EPDRS, o seu enquadramento
curricular tem como base um modelo de organização pedagógica centrado numa
estrutura modular.
Essa estrutura modular tem como características essenciais as seguintes:


A organização do currículo é feita por módulos, sendo que, no que respeita à
componente técnica, ela tem como referencial o Catálogo Nacional de
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Qualificações, o que determina que os respetivos módulos estejam identificados
como Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD’s);


A unidade curricular a que se refere o ponto anterior, seja designado como
módulo ou UFCD, é a unidade autónoma de aprendizagem e permite ao aluno
adquirir um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes;



O modelo pedagógico que está subjacente tem como suporte princípios
psicopedagógicos

cognitivistas,

construtivistas

e

humanistas

que

se

consubstanciam em:
o Uma aprendizagem influenciada pela experiência do aluno relacionandoa e potenciando-a no processo de ensino aprendizagem;
o O aluno é o centro do processo, respeitando-se a individualidade e a
liberdade do mesmo, na perspetiva de aproveitamento de todas as
capacidades que aquele pode desenvolver;
Esta conceção pressupõe uma forte ligação aos contextos de trabalho e à utilização de
metodologias ativas como o trabalho de projeto.
O desenvolvimento do currículo constrói-se a partir dos seguintes referenciais:


Perfil profissional;



Perfil de formação.

Na perspetiva de aproximação entre a formação escolar e o mercado de trabalho,
enquanto elemento estruturante do EP, é essencial a existência de mecanismos que
façam a ponte entre a formação que é realizada na escola e o que é exigido pelo
mercado de trabalho. Assim temos a considerar, com o enquadramento legal vigente
para o EP, dois instrumentos fundamentais:


A Formação em Contexto de Trabalho (FCT);



A Prova de Aptidão Profissional (PAP).

Estes instrumentos têm vindo a ser desenvolvido e melhorados ao longo de mais de 27
anos de experiência, quer de colocação dos nossos alunos em empresas, quer na
participação em projetos internacionais cuja temática era a da forma como a Escola se
relacionava com a Empresa, vulgo denominada por “Alternância”.
Ultimamente temos tido uma participação ativa em estudos, workshops, visitas de
estudo e Networks como a Rede Maior Empregabilidade, promovida pela Agência
Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP) e a Forum Estudante.
10

Projeto Educativo
Na perspetiva de explicitar melhor como se organizam estas modalidades de formação
ligadas aos contextos reais de trabalho, pode-se consultar os regulamentos respetivos
em www.epdrs.pt – Organização Interna – Regulamento Interno.

1.2.2.3-O Modelo de Financiamento

O enquadramento legal em que a EPDRS está incluída determina a necessidade de se
encontrarem fontes de financiamento alternativas ao Orçamento Geral do Estado
(OGE).
Esta dimensão tem, inevitavelmente, impacto no modelo de organização e gestão
administrativa e financeira da escola.
Apesar dessa responsabilidade na procura das fontes de financiamento que respondam
às necessidades da escola, o facto de ser uma escola da rede pública do Ministério da
Educação, está obrigada a cumprir todas as regras a que estão sujeitas as entidades
públicas que não têm autonomia administrativa e financeira.
Neste contexto, o rigor na gestão dos recursos financeiros disponíveis e, a preocupação
permanente com as disponibilidades de tesouraria, têm sido essenciais para minimizar
os impactos negativos dos atrasos recorrentes nos pagamentos devidos pela execução
dos projetos cofinanciados no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE).
Um outro aspeto que importa sublinhar e que resulta do nosso estatuto público, é a
garantia da cobertura dos custos com o pessoal docente e não docente por parte do
OGE, apesar de, no caso do pessoal docente, parte dos custos estão cobertos pelo
financiamento proveniente do FSE.
Num outro contexto, a EPDRS, assumindo uma atitude proativa relativamente à
valorização do nosso património e o seu potencial, quer ao nível da exploração agrícola,
quer no Centro Tecnológico, nos quais se concilia a atividade formativa realizada pelos
nossos alunos com uma cultura empresarial, encontramos uma fonte de financiamento
complementar não desprezível (que podemos designar por Receitas Próprias – RP), que
nos permite responder a necessidades da escola, que não sendo elegíveis no âmbito do
FSE, contribuem para uma maior qualidade da formação dos nossos jovens.
Finalmente e em termos globais, diríamos que a EPDRS tem vindo a implementar uma
estratégia de maximização do potencial disponível, em termos de fontes de
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financiamento alternativas ao OGE, apesar das dificuldades recorrentes do
financiamento proveniente do FSE.
Nos gráficos seguintes é possível observar o peso das diferentes fontes de
financiamento no orçamento geral da escola entre 2013 e 2016, com base nas contas de
gerência desses 4 anos.

Gráfico 1 - Peso das diferentes fontes de financiamento no orçamento geral da escola (2013-2016)

Peso relativo de cada FF

46%

47%

OGE
FSE

7%

RP

Gráfico 2 - Peso das diferentes fontes de financiamento

1.2.3-A Comunidade Escolar

1.2.3.1-Pessoal Docente
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Sendo o corpo docente uma componente central da comunidade escolar, tem uma
importância a crescida a análise da situação contratual e a situação face à escola deste
pessoal.
A variabilidade do corpo docente é, por sua vez, um elemento que determina uma certa
dificuldade em analisar a sua situação, pelo que nos referimos apenas ao ano letivo que
agora se inicia, por nos parecer que reflete melhor a realidade da escola nesta matéria.
No gráfico seguinte podem aferir-se quer o número de docentes, quer o tipo de contrato,
quer o peso relativo de cada grupo, tendo como base o enquadramento legal em vigor
nomeadamente o Estatuto da Carreira Docente e os normativos que suportam toda a
contratação de docentes no âmbito da rede pública de ensino.

Gráfico 3 – Distribuição do Pessoal Docente por tipo de contrato

1.2.3.2-Pessoal Não Docente

Em matéria de pessoal não docente importa ter em conta a forma como está organizada
a estrutural funcional deste pessoal. Assim, temos a considerar dois grupos funcionais a
saber: Pessoal Administrativo e Pessoal auxiliar. Nos gráficos seguintes podemos
verificar como se distribuem quer em termos de grupo funcional, quer em termos de
carreira.
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Pessoal Não Docente
Coord. Tec.

Ass. Tec.

Ass. Oper.

1
4

13

Gráfico 4 – Distribuição do Pessoal Não Docente em termos de carreira

15
10
5
0
Administrativos
Auxiliares
Gráfico 5 – Distribuição do Pessoal Não Docente em termos funcionais

1.2.3.4-Pessoal Discente

Quanto aos alunos, importa compreender as características do público-alvo que nos
procura, o peso das diferentes ofertas formativas e a tendência da procura.
1.2.3.4.1-Caracterização

Quanto à origem dos nossos alunos, já vimos na Imagem 1, quando da abordagem
relativa à área de influência da escola, a distribuição dos mesmos em termos de área de
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residência. Este aspeto, no que respeita à contextualização do PE é muito relevante, pois
existem grandes impactos em termos da resposta que a Escola tem de dar, quando
estamos em presença de uma percentagem muito elevada de jovens que, ou tem que se
deslocar diariamente em transportes públicos ou viatura própria, ou fica alojado em
Serpa, apenas regressando a casa aos fins de semana.
Relativamente ao percurso escolar anterior, verifica-se uma tendência cada vez maior de
alunos com um percurso normal no Ensino Básico e com poucas retenções, o que
permite pensar que estamos perante uma outra forma de ver o Ensino Profissional quer
da parte dos jovens, quer das suas famílias. Nos gráficos seguintes podemos
compreender melhor este enquadramento.
Quanto à oferta formativa e considerando a opção clara da escola pelo EP, está muito
dependente de dois cursos: o Técnico de Produção Agropecuária (TPA) e o curso
Técnico de Gestão Equina (TGE); apesar de termos vindo a oferecer outros,
nomeadamente o curso de Técnico de Indústrias Agroalimentares. Infelizmente não é
uma oferta que atraia os alunos, ao contrário do TPA especialmente. Vejamos como se
distribuem os alunos por cursos e qual a evolução da população discente entre os anos
letivos 2013/2014 a 2017/2018, nos gráficos seguintes.

Alunos /Curso
TGE
23,00%
TPA
77,00%

Gráfico 6 – Média de distribuição de alunos por curso

Evolução do Nº de alunos
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Gráfico 7 – Evolução do nº de alunos

Da análise do gráfico podemos concluir o seguinte:


Aumento sustentado do número de alunos;



Tendência para o reforço da procura do curso Técnico de Produção
Agropecuária;



Redução da procura de cursos como o Técnico de Turismo Ambiental e Rural e
o Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Agroalimentar;



Centralidade no Ensino Profissional.

1.2.3.4.2-Resultados Escolares

Nesta parte iremos abordar os dados referentes aos diferentes indicadores de resultados
que foram retirados do relatório de autoavaliação recentemente apresentado. Será
também realizada uma abordagem comparativa entre as metas do PE que terminou com
esses mesmos resultados, de forma a podermos formular as metas do PE que agora se
apresentam.


Taxa de Abandono

Se compararmos a realidade que tínhamos no início do PE de 2013 a 2017, e que partia
com uma média de taxa de abandono escolar dos 3 ciclos de formação imediatamente
anteriores (08/11, 09/12 e 10/13) de 25%, com a situação dos ciclos posteriores (ver
16
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gráfico seguinte) verificamos uma redução efetiva do abandono escolar que passa para
uma média de 20% no conjunto dos ciclos de formação 11/14, 12/15, 13/16 e 14/17,
verificando-se ainda que nestes últimos existe uma clara tendência de diminuição.
Taxas de Abandono por Ciclo de Formação
30%
20%
10%
0%
11/14

12/15

13/16

14/17

Gráfico 8 – Taxa de abandono por ciclo de formação


Sucesso Escolar

Para esta análise fomos considerar os resultados obtidos nos anos letivos referentes ao
PE 13/17, de forma a podermos aferir as metas identificadas com o objetivo: Promover
a melhoria dos resultados escolares.
Assim, dessa análise comparativa resultou o seguinte gráfico:
100%
80%
60%
40%
20%

=> 10 val.
=> 12val.

0%

Gráfico 9 – Evolução dos resultados escolares dos alunos

Vejamos agora a comparação entre o previsto e o concretizado, sendo que este último
refere-se à média dos quatro anos letivos que se incluem no PE 13/17.
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100%
80%
60%
40%
20%
0%

=>10 val.
>12 val.

>12 val.

=>10 val.

Gráfico 10 – Análise comparativa

Da análise do gráfico pode-se concluir que a meta: 95% concluem os módulos, não foi
conseguida na sua totalidade, mas verificamos que a evolução no ano letivo 2016/2017
já foi positiva tendo ultrapassado a meta proposta (96%), quanto à segunda meta: 45%
dos alunos concluem os módulos com classificações superiores a 12 valores, a mesma
foi superada.
Quanto ao outro objetivo estratégico identificado no PE 13/17: Desenvolver dinâmicas
de autonomia e responsabilidade nos alunos – não tendo dados anteriores,
nomeadamente do ano letivo 2012/2013 temos que considerar os resultados alcançados
no ano letivo 2016/2017, de acordo com o relatório de autoavaliação, nomeadamente no
indicador referente à percentagem de módulos realizados com classificação superior a
12 valores nos parâmetros: responsabilidade e participação.
Os resultados neste indicador vêm apresentados nos gráficos seguintes:
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Parâmetros : Responsabilidade e Participação
80%
70%
60%
50%
=> 12 val.

40%
30%
20%
10%
0%
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Gráfico 11 – Percentagem de módulos realizados com classificação superior a 12 valores nos
parâmetros: responsabilidade e participação

100%

80%
67%

Previsto
Resultado

0%

Gráfico 12 – Análise comparativa

Da análise dos gráficos verificamos que a meta definida não foi alcançada, pelo que
importa refletir sobre esta situação e, no quadro da atividade da Equipa de
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Autoavaliação, nomeadamente no plano de melhoria a apresentar, deve ter-se em conta
estratégias que permitam atingir este objetivo de forma sustentada.
Importa ainda ter em consideração o perfil profissional que está subjacente à nossa
oferta de ensino profissional por um lado, e as características do público-alvo que nos
procura, por outro. A questão da autonomia, responsabilidade, atitudes, etc., são
competências transversais que importa garantir. Assim, numa abordagem macro da
estratégia da EPDRS, este indicador é considerado muito relevante.


Indisciplina

Não sendo propriamente um objetivo estratégico que tenha sido considerado no nosso
PE 13/17, a indisciplina é frequentemente apontada no âmbito da Avaliação Externa
que é realizada periodicamente nas escolas da rede pública do Ministério da Educação,
como um fator a ter em consideração.
Neste contexto e considerando as condições existentes até este momento, relativamente
à recolha de dados sobre o número de ocorrências que possam ser consideradas como
incumprimento dos deveres do aluno e entendidas como infração disciplinar, previstos
no Regulamento Interno da EPDRS e no Estatuto do Aluno, entendeu-se considerar
apenas aquelas que foram objeto de participação ao Diretor, depois de avaliada a
gravidade e/ou reincidência pelo Diretor de Turma e que determinaram a aplicação de
medidas corretivas e/ou sancionatórias.
No caso das ocorrências que não resultaram em participação ao Diretor foram avaliadas
no âmbito das competências dos docentes respetivos e/ou do Diretor de Turma e, das
quais poderão ter resultados medidas corretivas, nomeadamente a advertência ou a
ordem de saída da sala de aula.
No gráfico seguinte apresenta-se uma análise comparativa dos anos letivos abrangidos
pelo PE anterior:
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Gráfico 13 – Evolução da aplicação de medidas disciplinares
Da análise do gráfico podemos considerar que o aumento das medidas disciplinares
acompanhou o aumento do nº de alunos, mas que houve uma tendência de aumento da
aplicação de medidas corretivas em detrimento das sancionatórias, pela preocupação em
garantir a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do
aluno.
Em resumo e também numa perspetiva de análise do ambiente escolar, pode-se
considerar como muito positivo o comportamento dos alunos se tivermos em
consideração as condições específicas em que a escola desenvolve a sua atividade
letiva, nomeadamente a sua localização e o seu horário funcionamento.
Relativamente ao objetivo estratégico: Melhorar os impactos dos contextos de
trabalho na formação global dos alunos, na perspetiva de garantir algo que tem muito
a ver com a Missão da Escola, importa conhecer os resultados alcançados no que
respeita às metas e indicadores que foram identificados neste objetivo estratégico.
Assim no que respeita ao indicador: percentagem de alunos que terminam a FCT e a
PAP com classificação igual ou superior a 12 valores, temos a considerar os seguintes
resultados:

21

Projeto Educativo

100%
80%
60%

FCT

40%

PAP

20%
0%
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Gráfico 14 – Evolução da avaliação da PAP e FCT

Em termos globais, podemos considerar que a meta de 90% na FCT foi atingida,
enquanto na PAP ficamos por um valor inferior. No entanto importa ter em
consideração que do ano letivo 2015/2016 para o ano letivo 2106/2017 houve uma
evolução significativa que permitiu atingir esta meta.
Finalmente o grau de satisfação dos monitores das empresas com o desempenho dos
alunos na FCT:
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

2015/2016

40,00%

2016/2017

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Não satisfeito

Satisfeito

Gráfico 15 – Evolução do grau de satisfação dos monitores da FCT

Também neste indicador verificam-se resultados muito satisfatórios, tendo sido
cumprida a meta prevista que era???????.
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Empregabilidade

Por se tratar também de uma questão central e cada vez mais relevante no contexto da
missão da EPDRS, damos conta dos resultados recolhidos pela Equipa de
Autoavaliação relativamente a esta matéria (incluem-se os ciclos de estudo de 10/13,
11/14, 12/15 e 13/16):

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Gráfico 16 – Média das taxas de empregabilidade
Da análise do gráfico conclui-se que cerca de 85% dos alunos destes ciclos de formação
deram continuidade à sua vida ativa.
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2-Análise Swot
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 O alargamento da escolaridade obrigatória para



os 12 anos;

A oferta formativa de nível IV
oferecida na região;

 A autonomia das escolas profissionais públicas



O concelho de Serpa e a região

relativamente ao processo de agregação das

(Baixo

escolas da rede pública do ensino básico e

apresentam

secundário;

população escolar a frequentar o

 A importância da formação profissional de dupla

a 2020;

indicadores



O concelho de Serpa e a região
Alentejo

 O Plano de Desenvolvimento Regional aponta

apresentam

como um eixo prioritário de desenvolvimento da

decréscimo

região

importantes.

os

Desenvolvimento

setores
Rural

ligados

ao

de

nacional;

(Baixo

Alentejo,

Interior)

ensino básico inferiores à média

certificação para os jovens e os ativos na
estratégia do novo quadro de referência de 2014

Alentejo

Interior)

indicadores

de

demográfico

(agricultura,

agroindústrias e turismo e lazer);
 O incremento do regadio quer no concelho de
Serpa, quer em todo o Empreendimento de fins
Múltiplos do Alqueva.
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PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 A escola está muito bem apetrechada em



A escola tem limitações relativamente a

equipamentos e estruturas físicas nas áreas de

espaços

formação ligadas ao Desenvolvimento Rural

polidesportivos);

(Produção agrícola e animal, agroindústria,
turismo rural, ambiente e lazer);



físicos

(salas

de

aula

A escola está fora do perímetro urbano e
numa região com fortes impactos da

 A escola é única na região a oferecer formação

interioridade.

de nível IV na área da gestão equina;
 A escola tem excelentes ligações com o tecido
empresarial local;
 A escola é reconhecida no exterior;
 Uma cultura de escola muito próxima da
realidade empresarial com forte valorização
dos contextos de trabalho;
 A escola tem recursos humanos adequados à
sua oferta formativa;
 A maioria dos professores da escola é do
quadro;
 A escola apresenta um elevado volume de
formação nos cursos profissionais;
 A escola apresenta taxas elevadas de sucesso
escolar e profissional;
 A

escola

autonomia

apresenta
em

uma

termos

e

considerável
orçamentais

relativamente ao Orçamento Geral do Estado
(OGE).
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3-Linhas de Orientação Estratégica
Com base na análise swot, a orientação estratégica que a EPDRS considera mais
adequada é aquela que permita manter ou aumentar a população escolar, numa visão
mais alargada do local para o regional ou até para o nacional, melhorando
sistematicamente os indicadores de qualidade e garantir a participação de toda a
comunidade escolar na vida da escola.
Em conclusão, pretende-se:


A valorização da oferta formativa e do tipo de cursos, com centralidade no

ensino profissional e no âmbito do desenvolvimento rural;


A promoção de uma imagem forte da escola como Centro de Desenvolvimento

Rural de âmbito regional e nacional.


O envolvimento de todos os atores no processo educativo como forma de

fortalecimento da cultura de escola profissional.
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4-Visão
A escola será uma referência regional na formação e ensino no âmbito do
Desenvolvimento Rural, pelo impacto da qualidade da formação dos seus alunos e pelos
seus princípios de serviço público, ética e responsabilidade.

5-Missão
Satisfazer as necessidades de formação da população numa perspetiva de
oportunidades de sucesso escolar e profissional, com vista a dar resposta à procura de
recursos humanos qualificados em áreas específicas do Desenvolvimento Regional.
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6-Objetivo Central
Melhorar as competências chave dos alunos.

7-Objetivos Estratégicos


Promover a melhoria dos resultados escolares;



Melhorar os impactos dos contextos de trabalho na formação global dos
alunos;



Promover uma política de Qualidade para a Excelência.
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8-Metas e Indicadores de Verificação
Objetivos Estratégicos

Metas
95% dos alunos
concluem os módulos

 Promover a melhoria dos
resultados escolares

 Desenvolver dinâmicas de
autonomia e responsabilidade
nos alunos

 Melhorar os impactos dos
contextos de trabalho na
formação global dos alunos

45% dos alunos
concluem os módulos
com classificações
superiores a 12 valores.

80% dos alunos
apresentam
classificações iguais ou
superiores a 12 valores
nos parâmetros:
Responsabilidade e
Participação

90% dos alunos obtêm
aprovação na FCT e na
PAP com classificação
igual ou superior a 12
valores
.
95% dos monitores
das empresas estão
satisfeitos
com
o
desempenho
dos
alunos na FCT

 Promover uma política de
Qualidade para a Excelência

Avaliação positiva da
CAF e do EQAVET

Indicador de
avaliação
- (nº de módulos
realizados) / nº de
módulos avaliados) x
100
- (Nº de módulos
realizados
com
classificação superior a
12 valores) / (nº total
de módulos avaliados)
x 100
- (Nº de módulos
realizados
com
classificação igual ou
superior a 12 valores
no
subcritério:
responsabilidade
e
atitudes) / (nº total de
módulos avaliados) x
100
- (nº de alunos que
obtêm aprovação na
FCT e PAP com
classificação igual ou
superior a 12 valores) /
(nº de alunos que
frequentaram a FCT e
a PAP) x 100
- (nº de monitores que
se
consideram
satisfeitos) / (nº total
de
monitores
envolvidos) x 100
Taxas/indicadores
operacionais da CAF e
EQAVET

Meio de
verificação
Registo da escola
sobre as
classificações
finais de cada
módulo obtidas
pelos alunos do
Ensino
Profissional.
Registo da escola
sobre as
classificações
finais de cada
módulo obtidas
pelos alunos do
Ensino
Profissional.
Registo da escola
sobre as
classificações
finais de cada
módulo obtidas
pelos alunos do
Ensino
Profissional.
Inquéritos
aos
monitores
das
empresas
que
receberam alunos
em FCT
Relatórios
da
CAF e EQAVET.
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9-Avaliação
O grau de consecução dos objetivos do Projeto Educativo será aferido através da
implementação da Common Assessment Framwork (CAF) em associação com o
European Quality Assurance Reference Framwork for Vocational Education and
Training (EQAVET) e em articulação com os referenciais da Avaliação Externa ((AE)
promovida pela Inspeção Geral de Educação e Ciência) contemplando todas as suas
dimensões.
Este alinhamento entre CAF, EQAVET e AE, terá um papel central em todo o processo
de autoavaliação institucional que a Escola vai promover.
Este processo conta com o apoio da Direção Geral da Administração e do Emprego
Público no âmbito de um Painel de Clientes CAF Educação promovido por esta e no
qual a EPDRS está incluída.
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Notas Finais
Esta nova versão do Projeto Educativo, num contexto tão complexo como aquele
em que se enquadra a EPDRS, encontrará certamente muitos contratempos durante a
sua execução.
No entanto, o processo que é proposto para uma avaliação sistemática deste PE
pode determinar a necessidade da sua revisão, de forma a responder aos desafios que se
vão colocando à Escola.
Para que possamos concretizar este PE com sucesso, temos que ter uma atitude
de grande responsabilidade e sentido de serviço público, pelo que se exige o
envolvimento de toda a comunidade educativa, criando-se condições para uma
participação ativa de todos na vida da escola.

Serpa em outubro
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