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PARTE I – ENQUADRAMENTO
1 - INTRODUÇÃO
1.1 - Breve enquadramento do processo de autoavaliação no quadro da
legislação
O âmbito da autoavaliação da nossa escola acompanha o estipulado na Lei 31/2001, de 20 de
dezembro de 2002, nomeadamente nos seus artigos 2.º, 3.º e 6.º. No seu artigo 2.º, a avaliação
é um processo que contempla os estabelecimentos de ensino secundário e abraça vários
objetivos que orientam todo o processo de autoavaliação que se idealiza para a nossa escola.
No seu artigo 3.º, os objetivos do sistema de avaliação, enquanto instrumento central de
definição das políticas educativas, são enumerados e seguidos de forma sistemática e
permanente. A equipa de autoavaliação, tal como o prevê o artigo 6.º da Lei 31/2001, de 20 de
dezembro de 2002, não se olvidará, na sua análise para um diagnóstico real e uma definição
adequada de um processo de melhoria interna, dos grandes pilares de toda a ação educativa,
processo este que é dinâmico e contínuo ao longo dos anos letivos.

1.2 - Os ideais da Escola
A escola pretende ser uma referência regional na formação e no 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. Deseja satisfazer as necessidades de
formação da população numa perspetiva de oportunidade 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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1.3 - Apresentação sucinta do Projeto Educativo
O Projeto Educativo é um documento cujo carácter pedagógico aponta para a identidade da
escola, pois dentro do quadro legal indica a sua situação, a sua organização, os seus objetivos
e, simultaneamente, enquanto instrumento de gestão, é um orientador da ação educativa.
Tendo sempre em atenção a legislação vigente, o projeto educativo explicita os princípios, os
valores, as metas, as estratégias que facilitam o desenvolvimento da função educativa da
escola.

1.4 - Alinhamento do processo de autoavaliação com os objetivos da Escola
A equipa de autoavaliação, tal como o prevê o artigo 6.º da Lei 31/2001, de 20 de dezembro
de 2002, não se esquecerá, na sua análise para um diagnóstico real e uma definição adequada
de um processo de melhoria interna, dos grandes pilares de toda a ação educativa da nossa
escola:
- O grau de concretização do projeto educativo;
- A preparação do ensino e das aprendizagens dos nossos alunos;
- A execução de atividades facilitadoras da existência de um clima educativo saudável,
integrador, sensível e propício ao desenvolvimento integral dos nossos alunos enquanto futuro
da nação;
- O funcionamento das estruturas de gestão e orientação educativa, dos serviços
administrativos e a visão que norteia a ação educativa da nossa escola;
- O sucesso e a frequência escolares;
- A prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.

1.5 - Objetivos do Relatório de Autoavaliação
A equipa de autoavaliação, no âmbito das atividades que desenvolve, pretende implementar
uma metodologia de trabalho que permita desenvolver uma atuação mais estratégica a fim de
dar resposta aos principais objetivos que regem a reflexão interna sobre a nossa Escola.
7

Ao ter em conta as grandes linhas de análise da Avaliação Externa da Inspeção-Geral da
Educação (AE da IGE), foram fixados os seguintes objetivos para que a nossa escola realize o
seu diagnóstico e dê rumo ao seu processo de melhoria interna:

- Analisar de forma holística o desempenho da escola;
- Obter um diagnóstico e identificar ações de melhoria;
- Participar na progressão das aprendizagens e dos resultados dos alunos: identificar pontos
fortes e áreas prioritárias para a melhoria da escola;
- Responsabilizar todos os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem;
- Fortalecer a participação de toda a comunidade educativa na vida da escola e,
subsequentemente, fortalecer os laços com a sociedade local;
- Promover e supervisionar a melhoria contínua do desempenho da escola.
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2 - CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
2.1 – Enquadramento socioeconómico e cultural
A escola localiza-se no concelho de Serpa, onde se verifica um envelhecimento e redução da
população, e cujo principal setor de atividade é a agricultura.
Assim, a oferta formativa da escola tenta dar resposta às necessidades de formação da área em
que a escola se insere, o que justifica os cursos relacionados com o mundo rural,
nomeadamente o Técnico de Produção Agropecuária, Técnico Vitivinícola e o Técnico de
Gestão Equina. Neste contexto, a escola assume um papel relevante enquanto operador de
ensino/formação profissional no setor agrícola.

2.2 – Escola, estruturas e equipamentos
A escola situa-se na Herdade da Bemposta, a dois km de Serpa. A nível físico, a escola pode
dividir-se em cinco áreas:
- O centro escola, que inclui salas de aulas, laboratórios, salas de informática, espaço para a
educação física, serviços administrativos, salas de professores, auditório e sala de reuniões,
biblioteca, bar, refeitório, espaços de convívio de alunos, docentes e pessoal não docente;
- A exploração agropecuária, que para além das estruturas pecuárias, tem uma superfície
agrícola útil de 42,14 ha e um efetivo pecuário de 57 ovinos de carne e 6 cavalos. Dessa área
total, as infraestruturas afetas ao sector animal ocupam cerca de 6 ha (estábulos e picadeiro).
Esta exploração está inserida no perímetro de rega de Serpa, o que permite a utilização de
rega numa parte significativa destinada às culturas perenes (vinha, olival e amendoal) e anuais
(milho e girassol, inseridos num sistema de rotação cultural).
Toda a dinâmica agrícola da escola está suportada por um parque de máquinas que assegura
as necessidades da área agrícola e as necessidades de formação dos cursos da escola.
- O centro tecnológico, que apresenta três estruturas: um lagar de azeite, uma queijaria e uma
sala de indústrias;
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- O centro hípico, que inclui dois picadeiros descobertos, um campo de dressage e duas
cavalariças com salas de arreios. Este centro hípico é um centro federado de 3 estrelas, que
promove diversas atividades desportivas e lúdicas.
- O centro de gestão ambiental, que inclui os ecopontos e o centro de compostagem. Este
último trata os resíduos orgânicos com origem na exploração agrícola e no centro tecnológico.
- Das infraestruturas da escola faz também parte, desde 8 de outubro de 2018, a residência de
estudantes por Protocolo de Colaboração entre a EPDRS e o Ministério de Educação. Com
capacidade para 50 residentes, tem como objetivo dar resposta aos jovens estudantes que
frequentam a escola e que são oriundos de concelhos que não dispõem de rede de transportes
que permita a frequência das atividades letivas, tendo assim disponível um espaço com um
ambiente familiar que permite uma grande estabilidade aos jovens. Dado que, apenas no
presente ano letivo passou para a gestão da escola, ao nível autoavaliação, só para o próximo
ano deverá o relatório refletir o grau de satisfação dos alunos e funcionários que permanecem
nesse espaço.

2.3 – Oferta escolar e atividades extracurriculares
A oferta formativa da escola assenta presentemente em três cursos: Técnico de Produção
Agropecuária, Técnico Vitivinícola e Técnico de Gestão Equina.
A nível de atividades extracurriculares, a escola apenas oferece o ténis de mesa, no âmbito do
Desporto Escolar, na hora de almoço. O horário dos alunos não permite o desenvolvimento de
outras atividades, visto que não existem tempos vazios. Por outro lado, o horário dos
transportes entre a escola/Serpa e os locais de residência não permite a realização de
atividades após o término das aulas.

2.4 – Alunos
A procura dos cursos da EPDRS tem tido a registar uma pequena evolução, variando entre
182 alunos em 2014/15 e 193 no ano letivo 2018/19. Apenas no ano letivo de 2017/18 a
procura ultrapassou os 200 alunos - 205.

10

A área de formação mais procurada é, sem dúvida, a da Produção Agropecuária, tendência
que se vem mantendo ao longo dos últimos anos letivos. No que respeita à área da Gestão
Equina, o número de alunos matriculados tem vindo a diminuir. É de salientar que cada vez
mais a EPDRS tem a sua área de influência não apenas no concelho de Serpa e limítrofes, mas
ultrapassando mesmo o distrito de Beja.

Imagem 1 – Concelhos de origem dos alunos.
No início do ano letivo 2018/2019, estavam matriculados 193 alunos. O curso com maior
número de alunos é o curso de Técnico de Produção Agropecuária com 138 alunos, o que
corresponde a 71,87% dos alunos. No curso de Técnico de Gestão Equina estavam
matriculados 38 alunos, isto é 19,79% dos alunos da escola. O novo Curso de Técnico
Vitivinícola apresenta, neste seu primeiro ano, 17 alunos o que representa 8,33% do total dos
alunos.
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Gráfico 1 – Alunos por oferta formativa

2.5 – Lideranças
No que diz respeito às lideranças, a escola organiza-se de acordo com a estrutura apresentada
no organograma 1.

Organograma 1 – Estrutura da escola
12

2.6 – Corpo docente e não docente
2.6.1 – Corpo docente
No presente ano letivo, a escola apresenta um total de 33 docentes, sendo 27 efetivamente ao
serviço da escola, 5 em mobilidade interna e 1 em mobilidade estatutária.
Do total de 27 docentes efetivamente ao serviço da escola, os Professores do Quadro são os
mais representativos com 66,66 %, os Técnicos Especializados representam 29,62 % e os
Professores Contratados 22,22 %, como podemos verificar no Gráfico 2.(Corpo Docente).

Gráfico 2 – Corpo docente

2.6.2 – Corpo não docente
O corpo não docente é constituído por um total de 21funcionários, sendo:
1 Coordenadora Técnica, 4 Assistentes Técnicos; 1 Encarregado Operacional e 15
Assistentes Operacionais.
Refira-se que destes 15 Assistentes Operacionais, 5 estão afetos à Residência de
Estudantes.
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Coordenadora
Técnica (1)

Assistentes
Técnicos (4)

Assistentes
Operacionais
(16)

Gráfico 3 – Corpo não docente

2.7 – Estrutura técnica
A componente tecnológica dos cursos é assegurada por docentes do grupo de recrutamento
560 e pela contratação de técnicos especializados que lecionam as unidades de formação de
curta duração de cada curso.
No que diz respeito à Formação em Contexto de Trabalho e à Prova de Aptidão Profissional,
estes são elementos de carácter teórico e prático que integram o processo de ensinoaprendizagem dos alunos. A articulação da Formação em Contexto de Trabalho com o mundo
do trabalho é assegurada anualmente através da realização de protocolos com empresas.

2.8 – Serviços administrativos REVER
TEXTO DO REGULAMENTO
Os serviços administrativos dividem-se em quatro setores que desempenham diferentes
funções:
14

- Alunos: tratamento de dados, matrículas, subsídios, organização de processos;
- Recursos humanos: gestão de pessoal, gestão de processos, vencimentos, concursos do
pessoal docente e não docente, avaliação de desempenho;
- Contabilidade: pública e do POCH, organização de despesas e receitas, elaboração de
orçamentos de despesa e receita;
- Tesouraria: gestão da conta da CGD, pagamento de faturas.

2.9 – Relação com a comunidade educativa
A escola mantém uma relação de proximidade com várias entidades e empresas da região com
as quais colabora regularmente na concretização das mais variadas atividades/projetos. A
nível de protocolos estabelecidos, a EPDRS realizou protocolos com: Câmara Municipal de
Serpa, Rota do Guadiana, Centro de Saúde de Serpa, Instituto Politécnico de Beja, Herdade da
Contenda, Ministério da Agricultura, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do
Alqueva, S.A. (Edia), Federação Equestre Portuguesa, Associação de Agricultores do
Concelho de Serpa, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa, Direção Geral da
Administração e do Emprego Público e Guarda Nacional Republicana - Escola Segura.
Anualmente, a escola realiza também protocolos com empresas, no âmbito da Formação em
Contexto de Trabalho (ver anexo 1 – Protocolos celebrados no ano letivo 17/18).
No entanto, a relação com a comunidade educativa não se limita a estes protocolos, visto que
a escola participa em várias iniciativas, ao longo do ano letivo, em parceria com outras
entidades, tais como a Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, a
Conferência de S. Vicente de Paulo, a My Farm, a Caritas, a Associação de Beneficiários do
Roxo e a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo (ATEVA).
Por outro lado, a escola tem uma relação estreita com a comunidade que se verifica na
participação em várias iniciativas locais e na maioria das Feiras da região, com mostras dos
produtos da escola, com marca registada: Herdade da Bemposta.
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Parte II – DIAGNÓSTICO E RESULTADOS

3 - PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
3.1 - O modelo de autoavaliação
O nosso modelo de autoavaliação está estruturado de uma forma geral, tendo como base duas
ideias:
- ser uma fonte de informação sobre a realidade escolar que, comparada com um referencial,
permitirá tomar decisões no sentido da melhoria.
- ser um modelo adaptado ao contexto, tendo em conta o que se quer avaliar e quem se quer
avaliar.

3.2 - A equipa de autoavaliação e restantes intervenientes
A equipa de autoavaliação – comissão permanente, deste modelo geral, é constituída por
cinco docentes, oriundos dos vários departamentos, que trabalharam em parceria com outros
professores e atores escolares, cujas funções permitem ter acesso a um conjunto de dados,
nomeadamente a professora responsável pela Educação Inclusiva, a professora responsável
pela

Avaliação

Sumativa

Extraordinária,

a

Coordenadora

Técnica

dos

Serviços

Administrativos e o Representante do Pessoal não Docente.
Constituição da equipa

3.3 - Plano de trabalho adotado
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Sendo este relatório um suporte intermédio antes da implementação da autoavaliação segundo
o MODELO INTEGRADO CAF, EQAVET, IGE, o plano de trabalho da equipa consistiu no
seguinte:
- elaboração das questões de avaliação em termos operacionais;
- seleção de instrumentos e de procedimentos de recolha de dados;
- seleção das fontes de informação;
- decisão sobre processos de análise da informação;
- elaboração do trabalho final.
Estas atividades foram desenvolvidas ao longo do ano letivo, mas só foi possível concluir os
trabalhos em julho após o tratamento dos dados decorrentes das reuniões de avaliação de 3.º
período.

3.4 - Metodologia de trabalho e instrumentos utilizados
Este processo de autoavaliação recorre a métodos de análise quantitativa e qualitativa para se
obter uma visão multidimensional da Escola. Foram usados vários instrumentos de recolha de
dados, como grelhas de observação, inquéritos por questionário, análise documental e
estatística.
Seguiram-se as dimensões da avaliação externa propostas pela Inspeção Geral da Educação IGE: resultados, prestação do serviço educativo e liderança e gestão.

3.5 - Ações de comunicação/envolvimento da comunidade educativa
realizadas
O plano de comunicação prevê que o Relatório da Equipa de Autoavaliação seja apresentado
ao Conselho Geral, ao pessoal docente, ao pessoal não docente, aos alunos e respetivos
pais/encarregados de educação durante o ano letivo de 2018/2019.
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A informação a prestar será acerca do diagnóstico organizacional e dos resultados da
autoavaliação. A comunicação terá um carácter institucional junto do Diretor da escola e será
feita uma comunicação mais geral junto dos restantes destinatários, pelos meios mais
pertinentes para o efeito.

4 - RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO
4.1 - Pontos fortes e áreas de melhoria por critério CAF
A equipa de autoavaliação trabalhou com base nas recomendações o sistema de avaliação
CAF, mas introduziu algumas alterações a fim de adaptar a linguagem usada pelo sistema
antes referido ao mundo escolar. Foram adotados inquéritos CAF que foram aplicados on line
junto dos alunos e parceiros e junto do pessoal docente e não docente. O tipo de questão
colocado aos alunos aproxima-se daquele manuseado pela Inspeção Geral da Educação no
segundo ciclo de avaliação. Foi feita, igualmente, uma análise da documentação que sustenta
as ações, as práticas e o funcionamento da escola, enquanto instituição de ensino. Foram
desenvolvidos momento de entrevista, formais e informais, com os elementos da Direção da
escola, e das estruturas intermédias, tal como se teve em atenção todos os pareceres dados por
membros da comunidade educativa aquando de conversas em grupo. O sistema de pontuação
adotado foi o sistema clássico, que serviu para traduzir quer os resultados dos inquéritos quer
a ponderação dos itens em avaliação com base no conhecimento e reconhecimento, por parte
da equipa de autoavaliação, da escola e das evidências observáveis.
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Painel de Pontuação dos Critérios de Meios
FASE

PONTUAÇÃO CLÁSSICA
Não temos ações nesta área
Não temos informação ou esta não tem expressão

PONTUAÇÃO
0-10

Planear

Existem ações planeadas nesta área.

11-30

Executar

Existem ações em curso ou estão a ser implementadas

31-50

Rever

Revimos /avaliámos se fizemos as coisas certas de forma correta

51-70

Ajustar

Com base na revisão/avaliação fizemos os necessários ajustamentos

71-90

PDCA

Tudo o que fizemos nesta área foi planeado, implementado, revisto e é ajustado
regularmente e aprendemos com outras organizações. Estamos ajustado
regularmente e aprendemos com outras organizações. Estamos num ciclo de
melhoria contínua nesta matéria.

91-100

Painel de Pontuação dos Critérios de Resultados
PONTUAÇÃO CLÁSSICA

PONTUAÇÃO

Não há resultados medidos e/ou não há informação disponível

0-10

Os resultados são medidos e demonstram uma tendência negativa e/ou não foram alcançadas
metas relevantes

11-30

Os resultados demonstram uma tendência estável e/ou algumas metas relevantes foram
alcançadas.

31-50

Os resultados demonstram uma tendência de melhoria e/ou a maior parte das metas relevantes
foram alcançadas

51-70

Os resultados demonstram um progresso considerável e/ou todas as metas relevantes foram
alcançadas.

71-90

Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis. Todas as metas relevantes foram
alcançadas. Foram feitas comparações positivas sobre os resultados-chave com outras
organizações relevantes

91-100

Foram analisados o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, toda a documentação usada
pelos Diretores de Turma, os Coordenadores de Curso, os Departamentos Curricular, o
Núcleo dos apoios educativos e a Equipa Multidisciplinar de Educação para a Inclusão.
Também foram solicitados esclarecimentos acerca da documentação usada nos vários serviços
da escola e foram pedidos dados aos Serviços Administrativos.
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Foi preenchida a Grelha de autoavaliação CAF, a qual é anexada a este relatório, tal como
foram preenchidas grelhas de recolha de dados, nas quais a equipa de autoavaliação pôde
registar as evidências existentes e os indicadores dos resultados da escola.

Pelo facto de sermos professores e de a nossa prática avaliativa se alicerçar em descritores de
desempenho, a tarefa mais difícil ao longo do trabalho de autoavaliação foi a do
manuseamento dos critérios de avaliação CAF. Com efeito, as ponderações 51-70 e 71-90
oferecem um lastro imenso. Foi por isso que a nossa equipa teve a ousadia de se apoiar numa
proposta de descritores de desempenho que corresponde mais à realidade da nossa escola,

REVER
CHECK
51>60,5
REVER
CHECK
60,5>70

Com base numa revisão/avaliação informal, com poucas
evidências, fizemos parte dos necessários ajustamentos /
Os resultados demonstram um progresso considerável e
uma minoria das metas relevantes foram alcançadas

AJUSTAR
ACT
71>75.75

Com base numa revisão/avaliação formal e informal, com
muitas evidências, fizemos parte dos necessários
ajustamentos / Os resultados demonstram um progresso
considerável e a maioria das metas relevantes foram
alcançadas

AJUSTAR
ACT 75.75>
80.5

Com base numa revisão/avaliação formal e informal e
algumas evidências, fizemos ajustamentos / Os resultados

AJUSTAR
ACT 80,5>

Alinhamento com o EQAVET INICIADO

0>10
PLANEAR
PLAN
11>30
EXECUTAR
DO 31>50

Processos que estão a iniciar, como tal precisam de ser
desenvolvidos

Existem ações planeadas nesta área / Os resultados são
medidos e demonstram uma tendência negativa e ou não
foram alcançadas metas relevantes
Ações em curso ou que estão a ser implementadas / Os
resultados demonstram uma tendência estável e ou
algumas metas foram alcançadas NÃO EXISTINDO NO
ENTANTO UM PROCESSO GLOBAL E SISTÉMICO
SUSTENTÁVEL
Revimos /avaliámos, informalmente e sem evidências, se
fizemos as coisas certas de forma correta / Os resultados
demonstram uma tendência de melhoria e ou a maior parte
das metas relevantes foram alcançadas
Revimos /avaliámos, formalmente e com evidências, se
fizemos as coisas certas de forma correta / Os resultados
demonstram uma tendência de melhoria e ou a maior parte
das metas relevantes foram alcançadas

Alinhamento com o EQAVET
AVANÇADO

Predomínio de pontos fortes
em todos os campos de

Não temos ações nesta área / Não há resultados medidos e
ou não há informação disponível
Não temos informação ou esta não tem expressão

Processos com alguma maturidade no
seu grau de implementação

SUFICIENTE 51>70

MUIT
O
BOM
81>90

Os pontos fortes sobrepõemse aos pontos fracos, na
maioria dos campos de
análise, mas a ação ainda não
é generalizada, nem
sustentada. Os resultados são
positivos na maioria dos
indicadores, mas existem
ainda lacunas importantes e a
melhoria nos últimos anos
não é evidente
Os pontos fortes sobrepõemse significativamente aos
pontos fracos, na maioria dos
campos em análise. Os
resultados são positivos na
maioria dos indicadores, mas
existem ainda áreas
significativas de melhoria

BOM 71>80

Os pontos fracos sobrepõemse aos pontos fortes ou
existem áreas importantes
que carecem de melhorias
urgentes. Os resultados são
globalmente negativos e não
revelam uma tendência de
melhoria consistente

INSUFICIENTE 0>50

numa tentativa de sermos rigorosos e coerentes:
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Com base numa revisão/avaliação formal e com muitas
evidências, fizemos os necessários ajustamentos / Os
resultados demonstram um progresso considerável e todas
as metas relevantes foram alcançadas

AJUSTAR
ACT 85,25>
90

Predomínio de pontos fortes
em todos os campos de
análise, incluindo práticas
inovadoras e resultados
notáveis. Não existem áreas
que carecem de melhorias
significativas. Tanto as
práticas inovadoras como os
resultados notáveis são
generalizados e sustentados

Tudo o que fizemos nesta área foi planeado,
implementado, revisto e é ajustado regularmente e
aprendemos com outras organizações. Estamos ajustado
regularmente e aprendemos com outras organizações.
Estamos num ciclo de melhoria contínua nesta matéria /
Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis.
Todas as metas relevantes foram alcançadas. foram feitas
comparações positivas sobre os resultados-chave com
outras organizações relevantes

CICLO
PDCA
91>100

IGE

CAF

Alinhamento com o EQAVET
CONSOLIDADO

85.25

Sistema de garantia de qualidade

demonstram um progresso considerável ou todas as metas
relevantes foram alcançadas

EXCELENTE 91>100

análise, incluindo boas
práticas e resultados
notáveis. Tanto as boas
práticas como os resultados
notáveis são generalizados

EQAVET

4.1.1 - Pontuação obtida nos vários critérios
Após preenchermos a Grelha de Avaliação CAF, eis os resultados alcançados nos vários
Critérios e Subcritérios:

Resultado Final

743 / 82.5

Critério 1. Liderança
1.1. Dar uma orientação à organização desenvolvendo a missão, visão e valores
1.2. Gerir a organização, o desempenho e a melhoria contínua
1.3. Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo de conduta
1.4. Gerir de forma eficaz as relações com o nível político e outras partes interessadas

86
86
87
84
88

Critério 2. Planeamento e estratégia

85

2.1. Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes
interessadas, bem como informação de gestão relevante
2.2. Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida

85

2.3. Comunicar e implementar o planeamento e a estratégia em toda a organização e rever de forma
regular
2.4. Planear, implementar e rever a inovação e a mudança

85

85

85
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Critério 3. Pessoas

84

3.1. Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o
planeamento e a estratégia
3.2. Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os objetivos
individuais e organizacionais
3.3. Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades e apoiar o seu bemestar

85

Critério 4. Critério Parcerias e recursos
4.1. Desenvolver e gerir parcerias com organizações relevantes
4.2. Desenvolver e implementar parcerias com os cidadãos/clientes
4.3. Gerir os recursos financeiros
4.4. Gerir o conhecimento e a informação
4.5. Gerir os recursos tecnológicos
4.6. Gerir os recursos materiais

83
81
81
85
81
85
85

Critério 5. Processos

85

5.1. Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática, envolvendo as partes
interessadas
5.2. Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os cidadãos/clientes

85

81
85

5.3. Coordenar os processos em toda a organização e com outras organizações relevantes

85
85

Critério 6. Resultados orientados para os cidadãos/clientes
6.1. Medições da Perceção
6.2. Medições do desempenho

76
84
68

Critério 7. Resultados das pessoas
7.1. Medições da Perceção
7.2. Medições do desempenho

83
85
80

Critério 8. Resultados da responsabilidade social
8.1. Medições da Perceção
8.2. Medições do desempenho

80
89
71

Critério 9. Resultados do desempenho-chave
9.1. Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos
9.2. Resultados internos: nível de eficiência

81
81
81
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4.1.2 - Síntese dos pontos fortes e evidencias
FAZER

4.1.3 - Síntese das áreas de melhoria
Segue uma síntese das áreas de melhoria e sugestões de práticas que poderiam ser eficazes
para a consecução de objetivos. A equipa de autoavaliação sinalizou práticas que são
informalmente desenvolvidas e nem sempre são generalizadas para que as mesmas possam ser
alvo de um primeiro tipo de trabalho – o da sua formalização e sistematização sem estarem
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envolvidas em ações de melhoria, ficando estas últimas para as áreas que implicam novas
práticas por parte do pessoal docente e não docente.
Ao longo do trabalho realizado pela equipa responsável por este relatório, foi notória a
necessidade de fomentar/criar um sistema de comunicação interna e externa amplo e eficaz
que permita, entre outras situações uma maior divulgação dos projetos, parcerias e atividades
da escola. Apesar de parcerias e trabalho em rede com outras instituições e partes interessadas
de „primeira linha‟, tais como: alunos/formandos; cidadãos; associações de pais/antigos
alunos/colaboradores; contactos na área socioeconómica, médica e cultural; ONG´s; grupos
de interesse; outras pessoas coletivas e organismos públicos, estes são pouco visíveis

Uma outra área a melhorar prende-se com o envolvimento encarregados de educação e das
famílias na vida da escola, participando mais ativamente nas atividades desenvolvidas e maior
colaboração na elaboração dos documentos estruturantes da escola.
Uma outra área a melhorar prende-se com a necessidade de ser feita uma
monitorização/avaliação regular das atividades desenvolvidas.

????????

4.1.4.Sugestões de melhoria
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4.2 - Pontos fortes sugestões de melhoria por dominio de avaliação externa
A equipa de autoavaliação monitorizou os indicadores da Avaliação Externa e fez o seu registo em grelha para o efeito, não considerando
necessário colocar a mesma em anexo, mas sim otimizá-la para a apresentação de dados:
SUBCRITÉRIOS
DA CAF
AUTO
AVALIAÇÃO

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA

RESULTADOS APURADOS

Sugestão de Melhoria

DESENVOLVIMENTO
RAE01 – Organização e
sustentabilidade
da
autoavaliação
RAE01 - SC 2.4
RAE02 - SC 2.4
RAE03 - SC 2.4

RAE02 – Planeamento
estratégico
da
autoavaliação

E
RAE04 - SC 2.4, CONSISTÊNCIA
IMPACTO
9.2
RAE03 – Consistência das
práticas de autoavaliação

Procedimento(s) sistemático(s) de autoavaliação da escola
Articulação da autoavaliação da escola com os restantes
processos de avaliação que ocorrem na escola
Auscultação e participação abrangentes da comunidade educativa
Adequação da autoavaliação à realidade da escola
Centralidade do processo de ensino e aprendizagem
Existência de estratégias de comunicação e de reflexão acerca dos
resultados da autoavaliação com a comunidade educativa
Abrangência do processo de recolha de dados
Rigor do processo de análise dos dados
Melhoria contínua do processo de autoavaliação

Impacto das práticas de
autoavaliação;
Monitorização e
avaliação das ações de
melhoria

RAE04 – Impacto das
práticas de autoavaliação
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SUBCRITÉRIOS
DA CAF

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA

RESULTADOS APURADOS

Sugestão de Melhoria

LIDERANÇA E
GESTÃO
VISÃO E ESTRATÉGIA
RAE05 - Visão estratégica
orientada
para
a
qualidade
das
aprendizagens
RAE05 - SC 1.1

RAE06 – Documentos
orientadores da escola

RAE06 - SC 2.2

LIDERANÇA

RAE07 - SC 1.2, RAE07 – Mobilização da
1.3, 4.2
comunidade educativa
RAE08 - SC 1.2, RAE08 – Desenvolvimento
1.4
de projetos, parcerias e
soluções que promovam a
qualidade
das
aprendizagens

Definição clara da visão que sustenta a ação da escola com vista à
consecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória
Visão partilhada pelos diferentes atores educativos e
mobilizadora da sua ação
Relevância das opções curriculares constantes dos documentos da
escola para o desenvolvimento de todas as áreas de competências
consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória
Orientação da ação para o cumprimento das metas e objetivos
educacionais
Motivação das pessoas, desenvolvimento profissional e gestão de
conflitos
Incentivo à participação na escola dos diferentes atores
educativos
Valorização dos diferentes níveis de liderança, nomeadamente as
lideranças intermédias
Incentivo ao desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras
Parcerias com outras instituições e agentes da comunidade que
mobilizem recursos e promovam, assim, a qualidade das
aprendizagens

Atualização dos
documentos
estruturantes da escola;
Avaliação da eficácia dos
projetos, parcerias e
soluções
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SUBCRITÉRIOS
DA CAF

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA
Gestão
RAE09 – Práticas de
gestão e organização das
crianças e dos alunos
RAE10 – Ambiente escolar

RAE09 – SC
5.1, 5.2
RAE10 – SC 1.1

RAE11 – Organização,
afetação e formação dos
recursos humanos

RAE12 – Organização e
RAE11 - SC 3.1, afetação dos recursos
3.2, 3.3
materiais
RAE12 - SC 4,6 RAE13 – Comunicação
RAE13 - SC 4.2, interna e externa
4.5

RESULTADOS APURADOS
Existência de critérios pedagógicos na constituição e gestão das
turmas
Flexibilidade na gestão do trabalho com as turmas
Promoção de um ambiente escolar desafiador da aprendizagem
Promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e ecológico
Promoção de um ambiente escolar socialmente acolhedor,
inclusivo e cordial
Distribuição e gestão dos recursos humanos de acordo com as
necessidades dos alunos
Gestão dos recursos que valorize as pessoas, o seu
desenvolvimento profissional e bem-estar
Gestão dos recursos humanos que impulsione a autonomia e a
diversidade organizativa
Opções tomadas com impactos positivos na qualidade das
aprendizagens
Opções tomadas tendo em conta as necessidades e expectativas
de todos os alunos
Opções monitorizadas e ajustadas quando necessário
Rigor no reporte de dados às entidades competentes
Adequação da informação ao público-alvo
Acesso à informação da escola pela comunidade educativa

Sugestão de Melhoria

Envolvimento dos alunos
na vida da escola;
Processos de
acompanhamento das
turmas;
Práticas de formação
contínua do pessoal
docente e não docente,
por iniciativa própria,
adequadas às
necessidades
identificadas e às suas
prioridades educativas;
Comunicação interna e
externa
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SUBCRITÉRIOS
DA CAF
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO
EDUCATIVO

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA

DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E BEM-ESTAR
DAS CRIANÇAS E DOS
ALUNOS

RAE14 - SC 5.1
RAE15 - SC 5.1

RAE14 – Desenvolvimento
pessoal e emocional das
crianças e dos alunos
RAE15 – Apoio ao bemestar das crianças e alunos

RAE16 - SC 5.1,
OFERTA EDUCATIVA E
5.2
GESTÃO CURRICULAR
RAE17 - SC 5.1
RAE16 – Oferta educativa
RAE18 - SC 5.3
RAE17
–
Inovação
curricular e pedagógica
RAE18
–
curricular

Articulação

RESULTADOS APURADOS

Promoção da autonomia e responsabilidade individual
Promoção da participação e envolvimento na comunidade
Promoção da assiduidade e pontualidade
Respostas educativas adaptadas às necessidades de formação dos
alunos com vista ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória
Adequação da oferta educativa aos interesses dos alunos e às
necessidades de formação da comunidade envolvente
Práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem
para uma educação inclusiva
Integração curricular de atividades culturais, científicas, artísticas
e desportivas
Iniciativas de inovação curricular
Iniciativas de inovação pedagógica
Definição de medidas de suporte às aprendizagens e à inclusão
que promovam a igualdade de oportunidades de acesso ao
currículo
Articulação curricular vertical e horizontal a nível da planificação e
desenvolvimento curricular
Projetos transversais no âmbito da estratégia de educação para a
cidadania

Sugestão de Melhoria

Atividades de apoio ao
bem-estar pessoal e
social;
Medidas de prevenção e
proteção de
comportamentos de
risco;
Reconhecimento e
respeito pela
diversidade;
Medidas de orientação
escolar e profissional;
Processos de
acompanhamento das
turmas;
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SUBCRITÉRIOS
DA CAF

RAE19 - SC 5.1
RAE20 - SC 5.1
RAE21 - SC 5.1
RAE22 - SC 5.1
RAE23 - SC 5.1

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA

RESULTADOS APURADOS

ENSINO/ APRENDIZAGEM Estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com vista à
melhoria das aprendizagens, incluindo o desenvolvimento do
/ AVALIAÇÃO
espírito crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipa.
RAE19 – Estratégias de Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a atividades
ensino e aprendizagem experimentais
orientadas para o sucesso Estratégias para a manutenção de ambientes de sala de aula
RAE20 – Promoção da propícios à aprendizagem
equidade e inclusão de Medidas universais, seletivas e adicionais de inclusão dos alunos
todas as crianças e de Ações para a melhoria dos resultados dos alunos em grupos de
risco, como os oriundos de contextos socioeconómicos
todos os alunos
desfavorecidos
RAE21 – Avaliação para e Diversidade de práticas e instrumentos de avaliação nas
das aprendizagens
diferentes modalidades
RAE22
–
Recursos Aferição de critérios e instrumentos de avaliação
Qualidade e regularidade da informação devolvida aos alunos e às
educativos
famílias
RAE23 – Envolvimento das
Utilização primordial da avaliação com finalidade formativa
famílias na vida escolar
Adequação dos recursos educativos às características dos alunos

Sugestão de Melhoria

Práticas de promoção da
excelência escolar;
Medidas de prevenção da
não conclusão de módulos,
do abandono e da
desistência;
Utilização de recursos
educativos diversificados
(Biblioteca Escolar);
Rentabilização do Núcleo
dos apoios educativos e do
centro de apoio à
aprendizagem;
Diversificação de formas de
participação das famílias na
escola;
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SUBCRITÉRIOS
DA CAF

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA
PLANIFICAÇÃO
E
ACOMPANHAMENTO DAS
PRÁTICAS EDUCATIVA E
LETIVA
RAE24 – Mecanismos de
autorregulação
RAE25 – Mecanismos de
regulação por pares e
trabalho colaborativo

RAE24 - SC 5.1 RAE26 – Mecanismos de
RAE25 - SC 5.1 regulação pelas lideranças
RAE26 - SC 5.1

RESULTADOS APURADOS
Consistência das práticas de autorregulação no desenvolvimento
do currículo
Contribuição da autorregulação para a melhoria da prática letiva
Consistência das práticas de regulação por pares
Formas de colaboração sistemática nos diferentes níveis da
planificação e desenvolvimento da atividade letiva
Partilha de práticas científico-pedagógicas relevantes
Reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino e
aprendizagem aplicadas
Contribuição da regulação por pares para a melhoria da prática
letiva
Consistência das práticas de regulação pelas lideranças
Contribuição da regulação pelas lideranças para a melhoria da
prática letiva

Sugestão de Melhoria

Eficácia das medidas
adotadas pela escola para
envolver os pais e EE no
acompanhamento do
percurso escolar dos seus
educandos;
Participação dos pais na
equipa multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva;
Processos de
acompanhamento das
turmas
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SUBCRITÉRIOS
DA CAF
RESULTADOS

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA
Resultados académicos

RAE29 – Resultados do
ensino
secundário
RAE29 - SC 5.1,
profissional
9.1
RAE33 – Resultados para a
RAE33 – SC
equidade,
inclusão
e
5.1, 9.1
excelência

Resultados sociais
RAE34 - SC 5.2, RAE34 - Participação na
vida da escola e assunção
9.1
de responsabilidades
RAE35 - SC 5.1,
RAE35 - Cumprimento das
9.1
regras e disciplina
RAE36 - SC 5.1,
RAE36 – Solidariedade e
9.1
cidadania
RAE37 - SC 9.1
RAE37 - Impacto da
escolaridade no percurso

RESULTADOS APURADOS
Percentagem dos alunos da escola que conclui o ensino
secundário profissional até três anos após ingressar na oferta,
entre os que vieram diretamente do 3.º ciclo 92.8% (triénio
2015/2018)
Resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos
desfavorecidos, de origem imigrante e de grupos culturalmente
diferenciados 100% DE SUCESSO
Resultados dos alunos com relatório técnico-pedagógico,
programa educativo individual e/ou com plano individual de
transição 100% DE SUCESSO
Assimetrias internas de resultados
Participação dos alunos nas iniciativas da escola para a formação
pessoal e cidadania 100% DE PARTICIPAÇÃO
Participação dos alunos em diferentes estruturas e órgãos da
escola Conselho Geral /Equipa de Autoavaliação/ Núcleo de
Segurança /Assembleias de Delegados e subdelegados
Percentagem de alunos retidos por faltas 0%
Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas medidas
disciplinares sancionatórias 7,3%
Normas e código de conduta
Formas de tratamento dos incidentes disciplinares
Trabalho voluntário Plantão nas cavalariças /Representação da
escola em eventos locais e nacionais

Sugestão de Melhoria

Consolidar os resultados
escolares;
Rever as metas;
Envolvimento dos alunos
e das famílias;
Processos de
acompanhamento das
turmas;
Avaliação Sumativa
Extraordinária;
Núcleo dos apoios
educativos
Consolidar os resultados
sociais;
Atividades desenvolvidas
na escola da iniciativa
dos alunos;
Envolvimento dos alunos
e das famílias;
Processos de
acompanhamento das
turmas
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SUBCRITÉRIOS
DA CAF

REFERENTES DA
AVALIAÇÃO EXTERNA
dos alunos

RESULTADOS APURADOS
Ações de solidariedade Departamento Tecnológico 3.º período
Ações de apoio à inclusão
Ações de participação democrática Eleição dos delegados e
Subdelegados
Inserção académica dos alunos 5% dos alunos 15
Inserção profissional dos alunos 35% dos alunos 15
Inserção dos alunos com plano individual de transição na vida
pós-escolar 1 caso

Perceção dos alunos acerca da escola 71,02%
Perceção dos encarregados de educação acerca da escola 81,56%
Perceção de outras entidades da comunidade têm da escola100%
RAE38
Grau
de Reconhecimento por parte da sociedade local e nacional 100%
RAE38 - SC 6.1, satisfação da comunidade Envolvimento da escola em iniciativas locais
educativa
Disponibilização dos espaços e equipamentos da escola para
5.2
atividades da comunidade
RAE39 - SC 9.1 RAE39 - Formas de
valorização dos sucessos
RAE40 - SC 8.2, dos alunos
9.1, 4.6, 4.1
RAE40 - Contributo da
escola
para
o
desenvolvimento
da
comunidade envolvente
Reconhecimento
comunidade

da

Sugestão de Melhoria

Iniciativas
destinadas a valorizar os
resultados académicos
Iniciativas destinadas a
valorizar os resultados
sociais
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4.2.1.Domínio da Autoavaliação
No que diz respeito ao domínio Autoavaliação, nesta fase de alteração da linha conceitual de
trabalho, considera-se que o processo aqui em questão está em pleno desenvolvimento, sendo
um processo organizado e sustentável. De facto, a autoavaliação da escola adotou novos
procedimentos mais sistemáticos ao aliar a CAF, o quadro de referência da IGEC e o
EQAVET. Para além disso, aliou os seus trabalhos com aqueles já desenvolvidos quer em
sede de departamento, quer os da equipa de Diretores de Turma, quer os de outras equipas
como a dos Apoios Educativos e a Equipa Multidisciplinar de Educação Inclusiva, traduzindo
o desejo de articulação entre os vários intervenientes no processo de melhoria da escola. Teve
também em consideração que é necessário auscultar e envolver toda a comunidade educativa
através de questionários de satisfação e de “focus group”.

Outro ponto forte está no planeamento estratégico da autoavaliação da escola. Com efeito, a
nova linha de trabalho foi adequada à realidade da escola, teve no seu centro de preocupação a
questão do ensino-aprendizagem e previu uma rede de comunicação para que os resultados
fossem partilhados e fomentassem a reflexão por parte de todos os agentes educativos e dos
principais interessados – os alunos juntamente com os seus pais e encarregados de educação.

Acerca da consistência e do seu impacto, a autoavaliação terá de verificar determinados
passos na futura fase de trabalho da equipa. Nesta fase do trabalho, pode-se frisar que a
recolha de dados é um processo abrangente e a análise dos dados recolhidos é rigorosa.

Em termos de pontos fortes, a equipa de autoavaliação considera que existem no campo de
análise do Desenvolvimento, sendo demasiado cedo para aferir se o campo Consistência e
Impacto revela eficácia e eficiência. No entanto, como um dos campos de análise
(Desenvolvimento) apresenta pontos fortes e o outro campo de análise (Consistência e
Impacto) também tem dados positivos na consistência das práticas, é atribuída a menção de
SUFICIENTE no domínio da autoavaliação.

4.2.2.Domínio da Liderança e Gestão

O domínio da Liderança e Gestão é também uma mais-valia para a escola. No campo de
análise Visão e Estratégia, verifica-se que é dilatada na instituição e junto dos seus membros
uma orientação para que o resultado de qualquer trabalho seja visível na qualidade das
aprendizagens dos alunos. A ação da escola alicerça-se numa linha ideológica e filosófica que
tem por pilar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, e essa linha é
partilhada por todos os agentes educativos que cuidam do percurso escolar dos alunos.

A equipa de autoavaliação sugere que, com todas as alterações guiadas pelo Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória, os Decretos-Lei n.º 54 e 55, de 6 de julho de 2018, e
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, sejam atualizados os documentos
estruturantes da escola a fim de estarem em sintonia com a uma nova realidade e possam
receber os contributos de todas as opções que foram feitas pelos docentes no sentido de
alcançarem as metas previstas, enriquecendo os documentos de base com todos os anexos
criados neste ano letivo.

O campo de análise Liderança permite averiguar duas vertentes: a mobilização da
comunidade educativa e o desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções que promovam a
qualidade das aprendizagens. A primeira vertente apresenta pontos fortes relacionados com a
orientação da ação dos vários agentes educativos para que sejam alcançados os objetivos do
Projeto Educativo. Todos são motivados para e convidados a participarem na escola através
de reuniões de equipa e da sua representação em Conselho Pedagógico. As lideranças
intermédias são valorizadas e escutadas. Relativamente aos alunos e ao pessoal não docente, o
Diretor estabelece contactos frequentes com os seus representantes a fim de incentivar a sua
participação na vida da escola.

Na segunda vertente do campo de análise Liderança, a equipa de autoavaliação verifica que
são incentivados os projetos e a inovação, tal como as parcerias para que todos os alunos
possam realizar aprendizagens com qualidade.

Em termos de sugestões de melhoria, surge pertinente para a equipa de autoavaliação uma
revisão dos procedimentos de avaliação dos projetos, soluções inovadoras e parcerias.
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No campo de análise da Gestão, apresenta-se, a seguir, a lista dos pontos fortes e as sugestões
de melhoria de cada referente:
 Pontos fortes das Práticas de gestão e organização dos alunos:
- critérios pedagógicos na constituição das turmas
- flexibilidade na gestão do trabalho com as turmas
Sugestão de melhoria – procedimentos de aplicação de medidas corretivas e disciplinares aos
alunos e envolvimento dos mesmos na vida da escola.
 Pontos fortes do Ambiente escolar:
- ambiente escolar promotor da aprendizagem
- promoção da segurança, da saúde e do ambiente
- promoção da inclusão
Sugestão de melhoria–processos de acompanhamento das turmas.
 Pontos fortes da Organização, afetação e formação dos recursos humanos:
- distribuição de serviço de acordo com as necessidades dos alunos
- valorização da autonomia e da rotatividade
- ações de formação divulgadas pelas escola
Sugestão de melhoria: Plano de capacitação/formação.
 Pontos fortes da Organização e afetação dos recursos materiais:
- impacto positivo na qualidade das aprendizagens
- resposta às necessidades e expetativas dos alunos
- procedimentos de monitorização e revisão
 Pontos fortes da Comunicação interna e externa:
- rigor na exportação de dados
- adequação da informação ao público
- acesso à informação
Sugestão de melhoria. Diversidade e eficácia dos circuitos de comunicação interna e externa
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Perante o leque de pontos fortes e de práticas generalizadas que permitem o alcance de
resultados positivos, atribui-se a menção de BOM ao Domínio Liderança e Gestão.

4.2.3.Domínio da Prestação do Serviço Educativo
Quanto ao Domínio Prestação do Serviço Educativo, a equipa de autoavaliação, de pelo
número de itens observados, mantém o mesmo molde de apresentação de dados que o adotado
no ponto anterior. Para cada campo de análise, assinala os pontos fortes e as sugestões de
melhoria.
 Pontos fortes do Desenvolvimento pessoal e bem-estar dos alunos:
- promoção da autonomia, participação, responsabilidade e valores
- promoção da participação na vida da comunidade
- promoção da assiduidade e pontualidade
Sugestão de melhoria: Atividades de apoio ao bem-estar pessoal e social; medidas de
prevenção e proteção de comportamentos de risco; reconhecimento e respeito pela
diversidade; medidas de orientação escolar e profissional; processos de acompanhamento das
turmas.
 Pontos fortes da Oferta Educativa e Gestão Curricular:
- respostas educativas às necessidades de formação dos alunos com vista ao desenvolvimento
do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
- adequação da oferta educativa aos interesses dos alunos e às necessidades de formação da
comunidade envolvente
- práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem para uma educação
inclusiva
- integração curricular de atividades culturais, científicas, artísticas e desportivas
- inovação curricular
- inovação pedagógica
- medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que promovam a igualdade de
oportunidades de acesso ao currículo
- articulação vertical e horizontal
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- projetos transversais de Educação para a Cidadania
 Pontos fortes do Ensino/Aprendizagem/Avaliação:
- estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com vista à melhoria das aprendizagens,
incluindo o desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de problemas e o trabalho em
equipa
- recurso à metodologia de projetos e atividades experimentais
- criação de ambiente propícios à aprendizagem
- medidas de inclusão dos alunos (educação inclusiva)
- diversidade de práticas e instrumentos de avaliação
- revisão dos critérios e instrumentos de avaliação
- “feedback” aos alunos e às famílias acerca dos resultados
- utilização de recursos educativos diversificados (novas tecnologias),
- adequação dos recursos às características dos alunos
- apoios educativos
Sugestões de melhoria: processos de acompanhamento das turmas; valorização da excelência
escolar e social; prevenção da não conclusão e do abandono; utilização de recursos educativos
diversificados (Biblioteca Escolar); rentabilização do Núcleo dos Apoios Educativos e do
centro de apoio à aprendizagem; diversificação de formas de participação das famílias na
escola; eficácia das medidas adotadas pela escola para envolver os pais e EE no
acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos; participação dos pais na equipa
multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.
 Pontos fortes da planificação e acompanhamento das práticas educativas e letivas:
- Mecanismos de autorregulação no desenvolvimento do currículo
- práticas de regulação entre pares
- colaboração entre pares na planificação e desenvolvimento da atividade letiva
- partilha de práticas
- reflexão sobre a prática
- supervisão pedagógica
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Pelo facto de se notar um rol de pontos fortes rico com bons resultados para a prestação do
serviço educativo, e por estarem essas práticas generalizadas, atribui-se a menção de BOM ao
domínio aqui em questão

4.2.4.Domínio dos Resultados

4.2.4.1.Resultados académicos
Relativamente aos resultados escolares, a equipa de autoavaliação tratou os dados decorrentes
das reuniões de avaliação do primeiro período do ano letivo de 2018/2019.
A equipa centrou a análise em dois itens: o primeiro remete para os resultados académicos
obtidos pelos alunos (% de alunos com positiva a todos os módulos e % de alunos com 12 ou
mais valores nos módulos), o segundo item observa o número de módulos realizados com
nota positiva e o número de módulos realizados com 12 ou mais valores.
Essa metodologia deriva das metas estabelecidas no Projeto Educativo da escola:

Objetivos Estratégicos

Metas
95% dos alunos
concluem os módulos

 Promover a melhoria dos
resultados escolares

 Desenvolver dinâmicas de
autonomia e responsabilidade
nos 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

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

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.
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A – SUCESSO ESCOLAR
Turmas

TVV18

N.º de alunos

N.º de alunos

% de alunos

TOTAL POR

inscritos (1)

com positiva a

com positiva a

ANO DE

todos os

todos os

FORMAÇÃO

módulos (2)

módulos

6

46,1%

13

44 alunos com

Alunos

positiva a todos

matriculados

os módulos -

mais tarde

78,5%

TGE18

9

8

88,8%

TPA18A

18

15

83,3%

TPA18B

16

15

93,7%

TGE17

13

9

69,2%

57 alunos com

TPA17A

24

22

91,6%

positiva a todos

TPA17B

21

19

90,4%

os módulos -

TPA17C

7

7

100%

TGE16

15

8

53,3%

50 alunos com

TPA16A

23

22

95,6%

positiva a todos

TPA16B

19

14

73,6%

TPA16C

8

6

75%

TOTAL DO

186

152

81,7%

CICLO

87,6%

os módulos –
78,1%

SUCESSO
ESCOLAR

(1) Não contabilizar os alunos transferidos
(2) Contabilizar apenas os alunos para progressão/aprovação a todas as disciplinas
Quando se trabalham os dados, a equipa de autoavaliação tece a seguinte proposta de melhoria: os alunos
transferidos são excluídos das contas, os alunos que não frequentam todos as disciplinas também são excluídos
das contas; os módulos NR só podem ser contabilizados se forem por aproveitamento, logo nas pautas modulares
deve existir outra sigla para indicar módulos não realizados por faltas (NRF).

Os resultados apontam que, se a escola estivesse no final do ano letivo, a primeira meta do Projeto Educativo não
seria alcançada. Com efeito, nenhum ano de escolaridade nem a maioria das turmas apresentam 95% dos alunos
com positiva a todos os módulos. Existe uma diferença de 13,3 pontos percentuais para o valor esperado.
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Mas quando o foco de análise é o número de módulos, os resultados são distintos e a primeira meta do Projeto
Educativo é alcançada: O PE DIZ ISTO- (nº de módulos realizados) / nº de módulos avaliados) x 100

N.º total de alunos

N.º total de

N. total de módulos

inscritos (1)

módulos avaliados

realizados

186

960

911

% de sucesso

95

(1) Não contabilizar os transferidos

A equipa de autoavaliação observou o histórico de módulos realizados com positiva e
constata que há uma melhoria gradual desde o último ano letivo em que a meta foi alcançada:
Anos letivos

1ª Meta

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

95%
89,28%
88,57%
91,36%
93,51%

Média dos últimos
anos

Resultados do 1.º
período do ano letivo
2018/19
95% dos módulos
concluídos

91%
SUCESSO
ESCOLAR

_________________________________________________________________________
B – QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM
Após a questão do sucesso escolar, aqui equiparada a obtenção de nota positiva a todos os
módulos lecionados/concluídos, a equipa de autoavaliação tratou da qualidade do ensinoaprendizagem, entendida como sendo a obtenção de notas iguais ou superiores a 12 valores
nos módulos lecionados/concluídos. ANALISAR A META

Turmas

N.º de alunos

N.º de alunos

% de alunos

TOTAL POR ANO

inscritos (1)

com 12 ou

com 12 ou

DE FORMAÇÃO

mais valores a

mais valores a

todos os

todos os

módulos (2)

módulos

TVV18

13

2

15,3%

29 alunos com 12 ou

TGE18

9

4

44,4%

mais valores a todos
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os módulos – 51,7%

TPA18A

18

12

66,6%

TPA18B

16

11

68,7%

TGE17

13

6

46,1%

24 alunos com 12 ou

TPA17A

24

8

33,3%

mais valores a todos

TPA17B

21

8

38%

TPA17C

7

2

28,5%

TGE16

15

5

33,3%

19 alunos com 12 ou

TPA16A

23

4

17,3%

mais valores a todos

TPA16B

19

5

26,3%

TPA16C

8

5

62,5%

TOTAL DO

186

72

38,7%

os módulos – 36,9%

os módulos – 29,6%

CICLO

QUALIDADE DO
ENSINOAPRENDIZAGEM

No que diz respeito à segunda meta da Projeto Educativo – 45% dos alunos concluem os
módulos com classificações superiores a 12 valores -, em termos globais, não foi alcançada, e
apenas cinco turmas atingem o expectável. Há uma diferença de 6,3 pontos percentuais para
que a escola alcance a meta.

Mas quando observados os resultados com base nos módulos, a segunda meta do Projeto
Educativo é alcançada.
N.º total de alunos

N.º total de

N. total de módulos

inscritos (1)

módulos avaliados

realizados com 12

% de sucesso

ou mais valores
186

960

700

73%

Foi, igualmente, tido em conta o histórico da escola acerca dos módulos realizados com 12 ou
mais valores e verifica-se uma notória melhoria:

Anos letivos

2ª Meta

Média dos últimos
anos

Resultados do 1.º
período do ano letivo
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2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

48%
50%
51,65%
57,87%
59,2%

52%

2018/19
73% dos módulos
concluídos com 12
ou mais valores
QUALIDADE DO
ENSINOAPRENDIZAGEM

Em termos de sugestões de melhoria, a equipa de autoavaliação apresenta a seguinte proposta:
em primeiro lugar, que sejam clarificados os indicadores que se querem trabalhar de forma
transversal na escola e em segundo lugar que se altere a meta 2 para 14 valores, por se
considerar que o 14 é o valor que já demonstra uma qualidade superior de aprendizagens.

4.2.4.2 - Reconhecimento da comunidade
MELHOR SITIO?????
O grau de satisfação da comunidade educativa sobre a escola é muito satisfatório, tal como se
pode verificar após o tratamento dos dados dos inquéritos de satisfação aplicados ao pessoal
docente e não docente e a alunos, pais/encarregados de educação e parceiros. A escola alcança
um resultado global final de 84,3%.
A satisfação dos alunos prende-se com o ensino ministrado pela escola e as práticas
pedagógicas desenvolvidas pelos docentes. Os alunos conhecem os critérios de avaliação e
reconhecem equidade e justiça na avaliação praticada. A escola é vista como um local cuidado
e onde o respeito e a segurança imperam, tal como é um espaço de socialização, de criação de
novas amizades e apreciado pela maioria (87,6 % dos alunos responderam “Gosto desta
escola”). No entanto, de todas as partes interessadas, foram os que demonstraram uma
perceção mais baixa da escola – 71,02%.
Os pais e encarregados de educação estão muito satisfeitos com a imagem global da escola
(81,56%), desde a sua organização, atendimento, resolução de problemas, visibilidade na área
de residência e inserção na comunidade, passando pela sua acessibilidade e a sua prestação de
serviços e oferta de produtos. Com efeito, os inquiridos demonstraram satisfação no que diz
respeito aos serviços prestados e à simplicidade com que são desenvolvidos. Também
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mostraram agrado no tocante aos resultados escolares e sociais dos seus educandos, à forma
como é ministrado o ensino e são tratadas todas as suas dúvidas.
Quanto ao pessoal docente e não docente, este apontou como positiva é a sua satisfação global
com a escola – 84,8%. Desde a imagem da escola onde trabalham, passando pela gestão e
processos desenvolvidos, as condições de trabalho, o desenvolvimento da carreira, a
motivação e as lideranças quer de topo quer intermédias, a instituição merece uma avaliação
muito boa. Os parceiros responderam a um inquérito on line, demonstrando uma satisfação de
100%.
Em conclusão, os resultados da escola podem serem avaliados com a menção de Muito Bom,
uma vez que a maioria das metas do Projeto Educativo foi alcançadas, mas existem áreas de
melhoria dos resultados sociais (Disciplina e Assiduidade) e escolares dos alunos.

4.2.4.3.Resultados Sociais
No ponto que remete para os comportamentos, as atitudes e os valores dos discentes da
escola, a equipa de autoavaliação observou três aspetos:
- a assiduidade que pode comprometer os resultados escolares e sociais e que pode,
igualmente, ter repercussões na conclusão de percursos diretos;
- o comportamento observável na avaliação atribuída aos valores, no 1.º ano de formação, e às
atitudes e valores, nos 2.º e 3.º anos de formação;
- a indisciplina que pode comprometer os resultados quer escolares quer sociais.

A - Assiduidade

A equipa de autoavaliação, para aferir a questão da assiduidade dos alunos da nossa escola,
optou por solicitar dados aos diretores de turma, a fim de perceber se havia casos de
interrupção precoce do percurso escolar, o que inviabiliza o sucesso escolar e social,
culminando, frequentemente para o colapso de um percurso direto. Os dados a seguir
apresentados são os do primeiro período do ano letivo de 2018/19
Ano
letivo

N.º total
de alunos
inscritos
(1)

N.º total
de alunos
Retidos
por Faltas

N. total de
alunos que
Anularam
a

N.º total de
alunos que
se
encontram

Interrupção
Precoce do
Percurso
Escolar

Taxa de
IPPE

43

2018/19

193

/
Excluídos
por Faltas
(RF/EF)

Matrícula
(AM)

numa
situação de
abandono
(A)

(IPPE)

0

1

2

3 ????

1.6

Apesar de se registar um número pequeno de Interrupções precoces do percurso escolar, em
relação ao número total de alunos inscritos, a taxa de IPPE torna-se elevada. A acrescentar a
essa situação, é de mencionar que há módulos não realizados por assiduidade e esses módulos
acarretam, por parte da escola, procedimentos de recuperação que mobilizam recursos
humanos, os quais poderiam ser mais pertinentes em tarefas dirigidas para a melhoria da
qualidade da instituição escola enquanto um todo. Para além desse facto, frisa-se uma
tendência preocupante relativamente à postura dos alunos que não estão a cumprir os mínimos
exigidos por lei no tocante ao seu dever de assiduidade. Tal como já foi mencionado antes, a
equipa de autoavaliação sugere que sejam consolidados os processos de acompanhamento das
turmas e o envolvimento dos alunos e das famílias no que diz respeito à assiduidade.
B – Comportamento
Vista a assiduidade, foram observados os resultados dos alunos na vertente comportamental e
a terceira meta do Projeto Educativo – 80% dos alunos apresentam resultados iguais ou
superiores a 12 valores na vertente comportamental:
Turmas

N.º de alunos
inscritos (1)

13

N.º de alunos
com 12 ou mais
valores a todos
os módulos (2)
5

% de alunos
com 12 ou mais
valores a todos
os módulos
38%

TVV18
TGE18

9

7

78%

TPA18A

18

16

89%

TPA18B

16

11

69%

TGE17

13

8

62%

TPA17A

24

12

50%

TPA17B

21

15

71%

TPA17C

7

2

29%

TGE16

15

8

53%

TPA16A

23

17

74%

TOTAL POR ANO
DE FORMAÇÃO

39 alunos com 12 ou
mais valores a todos
os módulos – 70%

37 alunos com 12 ou
mais valores a todos
os módulos – 57%

44 alunos com 12 ou
mais valores a todos
os módulos – 68%

44

TPA16B

19

13

68%

TPA16C

8

6

75%

TOTAL DO
CICLO

186

120

65%

COMPORTAMENTO

Não contabilizar os alunos transferidos
Contabilizar apenas os alunos para progressão/aprovação a todas as disciplinas

Uma vez feito o levantamento de dados, nota-se que a terceira meta do Projeto Educativo não
foi alcançada e é notório o problema comportamental existente nas turmas. Se a meta aponta
para 80% de alunos com 12 ou mais valores na vertente comportamental, existem, então, 15
pontos percentuais que afastam a escola do resultado esperado.

Se olharmos para o número de módulos realizados com 12 ou mais valores na vertente
comportamental, a meta é igualmente não alcançada:
Ano letivo

N.º total de
alunos inscritos
(1)

N.º total de
módulos
avaliados

N.º total de
módulos
realizados com
12 ou mais
valores na
vertente
atitudinal

% de módulos
realizados com
12 ou mais
valores na
vertente
atitudinal

2018/19

186

960

747

78%

(1)– Excluir os transferidos

Apesar de não se ter alcançado a meta, em relação ao histórico, a escola está em linha
ascendente na melhoria do comportamento dos alunos:
Anos letivos

3ª Meta

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

45%
73%
77%
79%
75,91%

Média dos últimos
anos

68,5%

Resultados do 1.º
período do ano letivo
2018/19
78% dos módulos
concluídos com 12 ou
mais valores
COMPORTAMENTO

Aqui, também, a sugestão da equipa de autoavaliação prende-se aos processos de
acompanhamento das turmas e ao envolvimento dos alunos e das suas famílias.
C – Indisciplina
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Acerca da questão da indisciplina, a equipa de autoavaliação quis verificar o número de
medidas disciplinares, tendo por base o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar – Lei n.º
51/2012, de 5 de setembro.

Ano letivo

N.º total
de alunos
inscritos
(1)

N.º de
Medidas
Corretivas
(MC)

N. total de
Medidas
Corretivas
Sancionatóri
as (MCS)

N. total de
Medidas
Disciplinares
(MD)

Taxa de
Medidas
Disciplinares
por Aluno
(MDA)

2018/19
2017/18

186
199

68
87

5
5

73
92

0,39
0,4

Não contabilizar os alunos transferidos

Verifica-se que, num único período – o primeiro do ano letivo 2018/19, foi registado um
número quase equivalente ao das medidas corretivas do ano todo transato. Esse facto vem na
linha das fragilidades em termos de resultados sociais verificados na escola. Juntamente com
a assiduidade e os comportamentos, dos quais se falou antes, a disciplina parece ser outro
ponto fraco. Os alunos não assimilaram plenamente os seus deveres, sendo a taxa de medidas
disciplinares por alunos elevada em comparação com o ano anterior.

A equipa de autoavaliação sugere que a disciplina passe a ser uma meta do projeto educativo
e que sejam melhorados os processos de acompanhamento das turmas e o envolvimento dos
alunos e das famílias.

D- Formação em Contexto de Trabalho e Prova de Aptidão Profissional
O Projeto Educativo apresenta metas no tocante à Formação em Contexto de Trabalho (FCT)
e à Prova de Aptidão Profissional (PAP):
Objetivos Estratégicos

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

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

Indicador de
avaliação
- (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

Meio de
verificação
Registo da escola
sobre as
classificações
finais de cada
módulo obtidas
pelos alunos do
Ensino
Profissional.
Inquéritos aos
monitores das
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satisfeitos com o
desempenho dos
alunos na FCT
Promover uma política de
Qualidade para a Excelência

Avaliação positiva da
CAF e do EQAVET

satisfeitos) / (nº total
de monitores
envolvidos) x 100
Taxas/indicadores
operacionais da CAF e
EQAVET

empresas que
receberam alunos
em FCT
Relatórios da
CAF e EQAVET.

Com o objetivo de melhorar os impactos dos contextos de trabalho na formação global dos
alunos, foram avaliadas as duas metas que constam do Projeto Educativo:
Para a verificação das avaliações, foi consultado o registo da escola sobre as classificações
finais obtidas pelas turmas de 3º ano na FCT e na PAP.

Classificações iguais ou superiores a 12 valores
FCT

PAP

Turma

Nº de
alunos

FCT

% FCT

TPA15 A

26

26

100%

Nota
Média de PAP
FCT
16.04
26

100%

Nota
Média de
PAP
15.23

TPA 15 B

26

23

88.46%

15.65

24

92.30%

14.88

TGE 15

18

17

94.5%

16.00

18

100%

14.72

% PAP

Total
70
66
94.32% 15.89
68
97.43%
Classificações iguais ou superiores a 12 valores na FCT e na PAP em 2017/18

14.94

A quarta meta do Projeto Educativo da escola, que almeja que 90% dos alunos realizem a
FCT e a PAP com média igual ou superior a 12 valores, foi alcançada, como se pode verificar
na tabela. No entanto, é de frisar que a turma TPA 15 B, na FCT, não cumpriu a meta
proposta.
SE contabilizarmos que o Pedro ainda dá 92 e o pedro só acabou em setembro.
______________________________________________________________________
E - Satisfação dos monitores da FCT
Foi passado um inquérito de satisfação aos monitores dos alunos, nas empresas onde foi
realizada a FCT que teve dois objetivos fundamentais: por um lado, ir ao encontro de uma das
metas fixadas no Projeto Educativo que refere que “95% dos monitores das empresas estão
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satisfeitos com o desempenho dos alunos na FCT”; por outro lado, ir ao encontro da
implementação do sistema de qualidade EQAVET.
Este sistema de qualidade visa, entre outras coisas, a satisfação dos potenciais e futuros
empregadores dos alunos da EPDRS. Nesse sentido, apresentamos os seguintes resultados,
agrupados de acordo com cada uma das três áreas de formação existentes na escola. Note-se
que o questionário foi entregue aos monitores da FCT, pelos professores orientadores da
Prova de Aptidão Profissional, solicitando um preenchimento facultativo e colaborativo.
A quinta meta fixada no Projeto Educativo, é aferida tendo por base a recolha de
questionários passados aos monitores da FCT. De registar que estes questionários têm um
caráter opcional.
Satisfação dos monitores dos alunos de Técnico de Produção Agropecuária
1
Insatisfeito

2
Pouco
satisfeito

Competências técnicas
inerentes ao posto de trabalho

--

--

1

2.33
%

13

30.23
%

29

67.44
%

97.67%

--

43

Planeamento e organização

--

--

1

2.33
%

12

27.90
%

30

69.77
%

97.26%

--

43

Responsabilidade e
autonomia

--

--

1

2.33
%

7

16.27
%

35

81.40
%

97.67%

--

43

Comunicação e relações
interpessoais

--

--

--

--

9

20.93
%

33

76.74
%

97.67%

1

2.33
%

43

Trabalho em equipa

--

--

--

--

3

6.97
%

38

88.37
%

95.34%

2

4.66
%

43

3
Satisfeito

4
Muito
satisfeito

% Sat/Mt
Sat

Sem
avaliação

Resultados dos inquéritos aos monitores de FCT do curso TPA

Para o Curso de TPA, em que estiveram 52 alunos em FCT, foram devolvidos 43 inquéritos.
Dos resultados apresentados, a meta foi atingida, ou seja, 97,12% dos monitores estão
satisfeitos ou muito satisfeitos
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Totais
respostas

Satisfação dos monitores de Técnico Gestão Equina

1 Insatisfeito

2
Pouco
satisfeito

Competências técnicas inerentes ao
posto de trabalho

--

--

1

Planeamento e organização

--

--

Responsabilidade e autonomia

--

Comunicação e relações
interpessoais
Trabalho em equipa

Totais
de
respost
as

3 Satisfeito

4
Muito
satisfeito

%
Sat/Mt
Sat

Sem
avaliação

11%

1

11%

7

78%

89.00%

--

--

9

--

--

2

22%

7

78%

100%

--

--

9

--

--

--

3

33%

6

67%

100%

--

--

9

--

--

1

11%

1

11%

7

78%

89.00%

--

--

9

--

--

--

--

2

22%

7

78%

100%

--

--

9

Resultados dos inquéritos aos monitores de FCT do curso TGE

Responderam ao inquérito apenas 50% dos inquiridos, ou seja, 9 monitores dos 18. Sendo
que, dos 50% em análise, podemos concluir que a meta não foi totalmente atingida em dois
parâmetros. No entanto de forma global esta foi atingida (95,6%).

F - Empregabilidade de antigos alunos

Desde longa data que a EPDRS faz o acompanhamento da empregabilidade dos antigos
alunos, indo, assim, ao encontro da implementação do sistema garantia de qualidade
EQAVET, que propõe que, anualmente, seja ainda feito o acompanhamento das turmas
antigas.
Este ano, atualizámos os dados relativos à empregabilidade dos alunos das turmas do triénio
2014/2017. A recolha de dados abrange apenas os alunos que concluíram a formação e inclui
os dados para os alunos que prosseguiram estudos e para os que estão a trabalhar dentro ou
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fora da sua área de formação original. Apresentamos também os dados referentes às turmas
que terminaram o seu percurso escolar no ano letivo passado
Dos 40 alunos que concluíram o seu ciclo de formação na data acima referida, destacamos
que 87,5% se encontram a trabalhar na área ou estão em prosseguimento de estudos na área
específica do ciclo de formação.

Turma

Trabalha na
área do curso

Trabalha fora da
área do curso

Prosseguiu
estudos

Desempregado

Situação
desconhecida

Total

TPA 14 A/
TPA14 B

11

2

11

--

1

25

TPCQA 14

2

--

--

--

--

2

TGE 14

4

2

7

--

--

13

Totais

17

42,5%

4

10%

18

45%

0

0%

1

2,5%

40

Resultados da Empregabilidade dos alunos
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4.3.Pontos fortes e áreas de melhoria de acordo com o sistema EQAVET
A equipa de autoavaliação debruçou-se sobre o sistema de qualidade EQAVET e fez algumas
adaptações em termos da linguagem usada para o mundo da escola. Em primeiro lugar,
observou os indicadores que permitem monitorizar os resultados da escola:
EQAVET 4a – Conclusão dos Cursos;
EQAVET 5a – Colocação após Conclusão dos Cursos;
EQAVET 6a – Diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso;
EQAVET 6b – Satisfação dos Empregadores.
Frisa-se que o trabalho de monitorização dos indicadores antes mencionados torna-se
extremamente complexo devido à falta de retorno por parte dos empregadores e de uma parte
dos antigos alunos. Perante a situação observada, a equipa de autoavaliação pretende instaurar
novos meios de auscultação para obter a informação necessária, sendo uma melhoria apontada
pela e para a própria equipa.
Em segundo lugar, foram observados os Critérios de Qualidade EQAVET e os Descritores
Indicativos da escola para listar, junto de cada Princípio, as boas práticas da escola e averiguar
o tipo de alinhamento com o ciclo de qualidade.

OS MAPAS SEGUINTES NÂO TÊM TOTAIS DADOS PARA OS 14
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4.3.1 - Resultados avaliados e sugestões de melhoria (indicadores EQAVET)
Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a)

52

A-

C – Ingressos

B - Curso

AEF

D - Conclusão no tempo previsto

(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de
formação)

m

ff

tt

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

E - Conclusão após o tempo previsto

F - Conclusão Global
(D+E)

(Até 31 de dezembro do ano seguinte ao
último ano do ciclo de formação)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Tax
a
(%)

t

Taxa
(%)

621

TPA 14 - 621312

621

TGE14 - 621330

541

TPCQA14 - 541354

621

TPA15 – 621312

41

7

48

38

93%

6

86%

44

92%

38

93%

6

86%

44

92%

621

TGE15 – 621330

11

7

18

9

81%

7

100%

16

89%

9

81%

7

100%

16

89%

Totais

A-

C – Ingressos

B - Curso
m

AEF

ff

G - Desistência
tt

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

H – Não aprovação

(Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do
ciclo de formação)

t

Taxa

m

(%)

Taxa

f

(%)

Taxa

t

(%)

Taxa
(%)

621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

41

7

48

3

7%

1

14%

4

8%

621

TGE15 - 621330

11

7

18

2

18%

0

0%

2

11%

Totais

53

Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a)
A-

B - Curso

C - Diplomados

AEF

D – Empregados (tempo completo)

E – Empregados (tempo parcial)

m

f

t

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

38

6

44

12

32

3

50

15

34

0

0

0

0

0

0

621

TGE15 - 621330

9

7

16

5

56

1

14

6

38

0

0

0

0

0

0

Totais

A-

B - Curso

AEF
621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

621

TGE15 - 621330

C - Diplomados

F – Empregados (contrato sem termo)

G – Empregados (contrato a termo)

m

f

t

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

38

6

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

7

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totais
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A-

B - Curso

C - Diplomados

I – À procura de emprego

H – Total de Empregados

AEF

(D+E) ou (F+G)
m

f

t

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

38

6

44

12

32

3

50

15

34

0

0

1

17

1

2

621

TGE15 - 621330

9

7

16

5

56

1

14

6

38

1

11

3

43

4

25

Totais

A-

B - Curso

C - Diplomados

J – Trabalhadores por conta própria

K – A frequentar estágios profissionais

AEF

621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

621

TGE15 - 621330

m

f

t

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

38

6

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

7

16

1

11

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

Totais
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B - Curso

A-

C - Diplomados

L - Total no mercado de trabalho

M – A frequentar formação de

(H+I+J+k)

nível pós-secundário

AEF
m

f

t

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

38

6

44

12

32

3

50

15

34

19

50

2

33

21

48

621

TGE15 - 621330

9

7

16

5

56

1

14

6

38

3

33

2

29

5

31

Totais

AAEF

B - Curso

O – Total em prosseguimento de
estudos (M+N)

C - Diplomados

N – A frequentar o ensino superior

m

f

t

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

38

6

44

2

5

-

-

2

5

21

55

2

33

23

52

621

TGE15 - 621330

9

7

16

0

0

1

14

1

6

3

33

3

43

6

38

Totais

56

A-

C - Diplomados

B - Curso

AEF
621

TPA14 - 621312

621

TGE14 – 621330

541

TPCQA – 541354

621

TPA15 – 621312

621

TGE15 - 621330

P – Outras situações

Q - Situação desconhecida

m

f

t

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

38

6

44

0

0

0

0

0

0

7

18

0

0

7

16

9

7

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totais

Registo de informação sobre diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a)

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem
A - AEF

621
621
541
621
621

C – Diplomados
empregados por
conta de outrem
m
f
t

B - Curso

TPA14 - 621312
TGE14 – 621330
TPCQA – 541354
TPA15 – 621312
TGE15 - 621330

12
4

3
1

15
5

D – Diplomados que exercem profissões
relacionadas com o curso/AEF concluído

E – Diplomados que exercem profissões não
relacionadas com o curso/AEF concluído

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

12
4

100
100

2
0

67
0

14
4

93
80

0
0

0
0

1
1

33
100

1
1

7
20

Totais
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Situação 2: Diplomados empregados por conta própria
A - AEF

621
621
541
621
621

F – Diplomados a
trabalhar por conta
própria
m
f
t

B - Curso

TPA14 - 621312
TGE14 – 621330
TPCQA – 541354
TPA15 – 621312
TGE15 - 621330

0
1

0
0

0
1

G – Diplomados que exercem profissões
relacionadas com o curso/AEF concluído

H – Diplomados que exercem profissões não
relacionadas com o curso/AEF concluído

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

m

Taxa
(%)

f

Taxa
(%)

t

Taxa
(%)

0
1

0
100

0
0

0
0

0
1

0
100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Totais

[cálculo automático] Situação 1 + 2: Diplomados a trabalhar
A - AEF

B - Curso

621
621
541
621
621

TPA14 - 621312
TGE14 – 621330
TPCQA – 541354
TPA15 – 621312
TGE15 - 621330

I – Diplomados a
trabalhar (C+F)
m
f
t

0
6

0
1

0
7

J – Diplomados que exercem profissões
relacionadas com o curso/AEF concluído
m
Taxa
f
Taxa
t
Taxa
(%)
(%)
(%)

0
6

0
100

0
0

0
0

0
1

0
14

K – Diplomados que exercem profissões não
relacionadas com o curso/AEF concluído
m
Taxa
f
Taxa
t
Taxa
(%)
(%)
(%)

0
0

0
0

0
1

0
100

0
1

0
14

Totais

Apesar de não se ter obtido o retorno dos empregadores e de um número de alunos não ter fornecido informações, verifica-se o seguinte:
- 90,9 % dos alunos(alunos do triénio 2015/2018 que responderam aos inquéritos) concluíram o curso no tempo previsto, o que representa uma melhoria em relação ao
histórico da escola;
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- quase metade dos alunos (43,9%) estão a prosseguir estudos, o que é uma taxa superior à dos anos anteriores;
- 31,8% dos alunos do triénio em questão estão empregados a tempo completo e 1,5% trabalha por conta própria;
- 95% dos alunos trabalham na áreas de formação, o que é uma enorme melhoria em relação ao histórico da escola.
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4.3.2. Ciclo de melhoria contínua e sugestões de melhoria (descritores EQAVET)
PDCA

PLANEAMENTO

DESCRITORES INDICATIVOS EQAVET

CRITÉRIO Não
Iniciado
CAF
Observável

Em
Concluído
desenvolvimento

As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são
refletidos nos objetivos fixados pela instituição?

1

X

São fixadas e supervisionadas metas/objetivos explícitos?

2

X

É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a
fim de identificar necessidades locais/individuais específicas?

2

X

As responsabilidades em matéria de gestão e de desenvolvimento da
qualidade são explicitamente atribuídas?

1

X

Os colaboradores participam desde o início no processo de
planeamento, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento
da qualidade?

2

X

São planeadas iniciativas de cooperação com outras instituições de
ensino e formação?

2

As partes interessadas participam no processo de análise das
necessidades locais?

2

X

MELHORAR

X

X
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PDCA

IMPLEMENTAÇ
ÃO

AVALIAÇÃO

DESCRITORES INDICATIVOS EQAVET

CRITÉRIO Não
Iniciado
CAF
Observável

Em
Concluído
desenvolvimento

É adotado um sistema de garantia de qualidade explícito e
transparente?

1

X

4

X

4

X

3

X

Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno
tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de
aplicação?
São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes
para levar a cabo as ações previstas?
O plano estratégico para o desenvolvimento das competências do
pessoal indica as necessidades de formação para
professores/formadores?
O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve ações de
cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o
desenvolvimento de competências, a melhoria da qualidade e a
reforçar o desempenho?
São realizadas autoavaliações periódicas de acordo com o quadro
regulamentar nacional ou por iniciativa da instituição?
É avaliado o processo de ensino-aprendizagem e os resultados do
ensino (ex: taxa de participação, taxa de conclusão com êxito; taxa
de abandono; taxa de sucesso dos grupos desfavorecidos de acordo
com a idade e o sexo)?
É avaliado o destino dos formandos após a conclusão da formação
(ex: informação sobre o emprego obtido, proporção de formados
empregados após a conclusão da formação; taxa de colocação; taxa
de desemprego; taxa de satisfação dos formandos e empregadores
com as competências/ qualificações adquiridas)?
É avaliada a satisfação do pessoal?
É avaliada a satisfação dos alunos/formandos?
É avaliada a proporção de professores/formadores que participam

3

X

X

2

X

5

X

5

X

3
5
3

X
X
X

MELHORAR

X
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PDCA

REVISÃO

DESCRITORES INDICATIVOS EQAVET
em programas de aperfeiçoamento profissional e monitorizar o
investimento nestes programas? (1)
A avaliação do processo de ensino-aprendizagem inclui mecanismos
adequados para envolver as partes interessadas a nível interno e
externo?
Estão implementados sistemas de alerta rápido coordenados a nível
central?
São recolhidas impressões dos alunos/formandos sobre as suas
experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de
aprendizagem e ensino? São utilizadas estas impressões para inspirar
novas ações?
O processo de ensino-aprendizagem é revisto regularmente e são
elaborados planos de adaptação à mudança? É dado amplo
conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão?
Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte
de um processo estratégico de aprendizagem da organização?
Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes
interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados?

CRITÉRIO Não
Iniciado
CAF
Observável

Em
Concluído
desenvolvimento

5

X

2

X

5

X

5

X

5

X

5

X

INDICADORES DE QUALIDADE EQAVET
Nº 2 - Investimento
na formação de
professores e
formadores

X

MELHORAR

Não existem
dados

Não é avaliado
Evidências
atualmente

(assinalar com X)

(assinalar com X)

X
Proporção de professores/formadores que participam em programas de
aperfeiçoamento profissional.
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INDICADORES DE QUALIDADE EQAVET

Não existem
dados

Não é avaliado
Evidências
atualmente

(assinalar com X)

(assinalar com X)

X
Montantes investidos nos programas de aperfeiçoamento profissional dos
professores/formadores.
Nº 3 – Taxa de
participação em
programas de EFP

Número de formandos em cada modalidade EFP em função do tipo de programa e dos
diferentes critérios (sexo, idade, outros critérios sociais, abandono escolar precoce,
nível de sucesso escolar mais elevado, migrantes, pessoas com deficiência, duração do
desemprego).

Nº 4 - Taxa de
conclusão em
modalidades de
EFP

Número de formandos que concluíram com êxito cada modalidade/ Número de
formandos que abandonaram programas de EFP em função do tipo de programa e dos
diferentes critérios.

Nº 5 - Taxa de
colocação após
conclusão de
modalidades de
EFP

Destino dos formandos de EFP num determinado momento após a conclusão da
formação, em função do tipo de programa e dos diferentes critérios.

Proporção de formandos empregados após a conclusão da formação em função do tipo
de programa e dos diferentes critérios.
Nº 6 – Utilização
das competências

Percentagem de formandos que presta informação sobre o emprego obtido após
conclusão da formação.

DADOS
REFERENTE
S A QUE
TURMAS

TGE – 11M/7F
TPA – 41M/7F
Boletim de matrícula;
Registos administrativos
TGE – 16 / 2
TPA – 44 /4

EMPREGADOS -31,8%
À PROCURA DE
EMPREGO – 7,5%
Trabalhador por conta
própria – 1,5%
Em prosseguimento de
estudo – 43,9%
Dados dos Questionários
aos alunos
31,8 + 1,5%
Registos administrativos

89,4%
Taxa de respostas
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INDICADORES DE QUALIDADE EQAVET
adquiridas no local
de trabalho

Não existem
dados

Não é avaliado
Evidências
atualmente

(assinalar com X)

(assinalar com X)

X
Taxa de satisfação dos formandos com as competências/ qualificações adquiridas.
96,36 % dos monitores
Questionários aos
empregadores
7,5%
Questionários aos alunos

Taxa de satisfação dos empregadores com as competências/ qualificações adquiridas.
Nº 7 – Taxa de
desemprego em
função de
diferentes critérios
Nº 8 – Prevalência
de grupos
vulneráveis
Nº 9 - Mecanismos
para identificar
necessidades de
formação no
mercado de
trabalho

Taxa de desemprego em função de diferentes critérios.

Percentagem de participantes no EFP classificados como grupos desfavorecidos
(numa determinada região ou zona de emprego) em função da idade e do sexo.

X

X
Taxa de sucesso dos grupos desfavorecidos de acordo com a idade e o sexo.
Resultados sobre a eficácia dos mecanismos introduzidos para identificar necessidades
de formação no mercado de trabalho.
Perceção sobre a eficácia dos mecanismos introduzidos para identificar necessidades
de formação no mercado de trabalho.

Resultados sobre a eficácia dos mecanismos introduzidos para promover o acesso ao
Nº 10 – Dispositivos
EFP.
utilizados para
promover o acesso
Perceção sobre a eficácia dos dispositivos que promovem o acesso ao EFP.
ao EFP

X

X

X

X

No que diz respeito aos Descritores Indicativos, a escola deve aperfeiçoar, nas áreas do seu Planeamento, Implementação e Avaliação, os
processos de acompanham as parcerias, a formação do pessoal docente e não docente e os de acompanhamento das turmas.
64

Paralelamente a esse trabalho, deve a escola e a equipa de autoavaliação criar mecanismos de supervisão nas seguintes vertentes:
- Investimento na formação de professores e formadores;
- Utilização das competências adquiridas no local de trabalho;
- Prevalência de grupos vulneráveis;
- Mecanismos para identificar necessidades de formação no mercado de trabalho;
- Dispositivos utilizados para promover o acesso à escola.
Quer isto dizer que devem ser monitorizados e avaliados dados sobre o Plano de Formação /Capacitação da escola; o Inquérito entregue aos
antigos alunos deve ter questões que possam permitir o tratamento de dados sobre a satisfação dos mesmos acerca do que aprenderam na escola e
a sua pertinência no trabalho que estão a desenvolver; deve ser tida em conta a informação sobre possíveis grupos vulneráveis de alunos; é
necessário criar um serviço de análise da formação necessária para o mercado de trabalho, e é preciso formalizar o processo de promoção da
escola. Ora, os pontos antes referidos giram à volta dos eixos já mencionados – Formação / Processos de acompanhamento das turmas. Cabe à
equipa de autoavaliação, coordenadores de curso, de diretores de turma e departamentos, criarem uma linha de ação conjunta para a melhoria dos
aspetos aqui destacados.
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4.4 . RESULTADOS DOS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO
4.4.1 – NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO
Os inquéritos de satisfação seguiram os modelos aplicados pela CAF e, no tocante aos alunos,
as questões colocadas pautaram-se pelo tipo de trabalho desenvolvido pelos Inspetores da IGE
junto de discentes de escola em período de avaliação.
Os inquéritos foram colocados “on line”, na plataforma Mercúrio, e nesta responderam o
pessoal docente, o pessoal não docente e os alunos. No que diz respeito aos inquéritos de
satisfação dos pais e encarregados de educação, eles foram aplicados em formato de papel,
sendo distribuídos pelos diretores de turma aquando da reunião de entrega das notas.
Relativamente ao pessoal docente, conta-se com 33 professores: 27 a trabalharem
efetivamente na escola, 1 em mobilidade estatutária e 5 em regime de mobilidade interna.
Logo, dos docentes a exercerem efetivamente funções na escola, responderam aos
questionários 26, o que traduz uma percentagem de 96% de participação. De referir que, a um
dos membros da Direção, não foi aplicado o inquérito.
O corpo do pessoal não docente conta com 21 membros, dos quais 5 não foram inquiridos por
terem iniciado funções com a transição da Residência de Estudantes do pelouro dos serviços
centrais do Ministério da Educação para a escola, no início do ano letivo. Para além desses, 4
não responderam aos inquéritos. Sendo assim, do universo aqui em questão, 12 membros do
pessoal não docente participou na ação, o que corresponde a 75% de participação.
No tocante aos alunos, dos 186 inscritos (não foram contabilizados os alunos transferidos),
150 responderam aos inquéritos, o que perfaz 80,6% de participação estudantil.

Junto dos pais e encarregados de educação dos 186 alunos anteriormente referidos, 111 foram
inquiridos, sendo a percentagem de participação de 59,6%.

4.4.2 – RESULTADOS E SUGESTÕES DE MELHORIA
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1. QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES DOCENTES E NÃO DOCENTES
1. Satisfação global dos colaboradores com a Escola – 84,12%
Satisfação com…
Imagem da Escola
Desempenho da Escola
Relacionamento da Escola com a comunidade
Forma como a Escola gere os conflitos de
interesse
Nível de envolvimento do Pessoal Docente e não
Docente na organização e na respetiva missão da
Escola
Envolvimento do Pessoal Docente e não Docente
nos processos de tomada de decisão
Envolvimento do Pessoal Docente e não Docente
em atividades de melhoria
Mecanismos de consulta e diálogo entre o Pessoal
Docente e não Docente e o órgão de gestão

Grau de
Satisfação
1 2 3 4 5
X
X
X

%
88
88
88

X

84,5

X

83

X

76,5
X

82,5

X

82,5

2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão da Escola – 85,74%
Grau de
%
Satisfação
Satisfação com…
1 2 3 4 5
Direção
Aptidão da
liderança para
conduzir a
Escola

Coordenador de Departamento;
Chefe dos Serviços
Administrativos;
Encarregado Operacional
Direção
Coordenador de Departamento;
Aptidão da
Chefe dos Serviços
gestão para
Administrativos;
comunicar
Encarregado Operacional
Forma como o sistema de avaliação do
desempenho em vigor foi implementado na Escola
Forma como os objetivos individuais e partilhados
são fixados
Forma como a Escola reconhece os esforços
individuais
Forma como a Escola reconhece os esforços das
equipas

Áreas de
melhoria

X

89,5

X

87,5

X

87,5

X
X
X

83
85,5
87,5

X

87

X

86

X

85

X

83

X

82

X

84

X

Áreas de
melhoria
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Postura da Escola face à mudança e à inovação

X

3. Satisfação com as condições de trabalho – 86,22%
Grau de
Satisfação
Satisfação com…
1 2 3 4 5
Clima de trabalho (como lida com os conflitos,
X
queixas ou problemas pessoais)
Flexibilidade do horário de trabalho
X
Possibilidade de conciliar a vida profissional com
X
a vida familiar e assuntos pessoais
Igualdade de oportunidades
X
Igualdade de tratamento na organização
X
Condições de higiene e segurança
X
Serviço de refeitório/bar/reprografia
X
4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira – 81,84%
Grau de
Satisfação
Satisfação com…
1 2 3 4 5
Política de gestão de recursos humanos existente
X
na organização
Oportunidade de desenvolver novas competências
X
Acesso a formação relevante para desenvolver os
X
objetivos individuais

87

%

Áreas de
melhoria

85,5
87,5
84
87
85,5
91
83

%

Áreas de
melhoria

84
83,5
78

X

%

Áreas de
melhoria

5. Níveis de motivação – 84,38%
Motivação para…
Aprender novos métodos de trabalho
Desenvolver trabalho em equipa
Participar em ações de formação
Participar em projetos de mudança na Escola
Sugerir melhorias

Grau de
Motivação
1 2 3 4 5
X
X
X

87
78,5
83

6. Satisfação com a liderança (gestor de topo e gestor intermédio) – 86,54%
Grau de
%
Satisfação
Satisfação com…
1 2 3 4 5

X

Áreas de
melhoria

O Diretor…
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Lidera através do exemplo
Informa e consulta os colaboradores com
regularidade sobre os assuntos importantes da
organização
Demonstra empenho no processo de mudança
Aceita críticas construtivas
Aceita sugestões de melhoria
Encoraja a confiança mútua e o respeito
Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria
contínua
Promove ações de formação
Cria condições para a delegação de poderes,
responsabilidades e competências
Reconhece e premeia os esforços individuais e das
equipas
Adequa o tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações em causa
Satisfação com…

X
X
X
X
X
X

87,5
86,5
87
88,5
88,5

X
X

81
84

X

85

X

87,5

X
Grau de
Satisfação
1

Coordenador de Departamento;
Chefe dos Serviços Administrativos;
Encarregado Operacional
Lidera através do exemplo
Informa e consulta os colaboradores com
regularidade sobre os objetivos e as atividades da
unidade orgânica
Aceita críticas construtivas
Aceita sugestões de melhoria
Estimula a iniciativa das pessoas
Encoraja a confiança mútua e o respeito
Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria
contínua
Promove/propõe ações de formação
Ajuda os colaboradores a realizarem as suas
tarefas, planos e objetivos
Reconhece e premeia os esforços individuais e das
equipas
Adequa o tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações em causa

87
83,5

2

3

Áreas de
melhoria
4

X

5

88,5
88,5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

87,5
87
86,5
87
86,5
84
87,5
87
???
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No tocante à perceção dos colaboradores docentes e não docentes, a escola alcança um grau
de satisfação de 84,8%. Existe um predomínio de pontos fortes em todos os campos em
análise, estando a escola num patamar MUITO BOM.

Porém, perante os resultados, a equipa de autoavaliação sugere novas definições em termos de
elaboração do plano de capacitação da escola para que o grau de satisfação em termos de
motivação e de desenvolvimento da carreira possa subir.

Sugere-se, igualmente, que sejam desenvolvidos equipas de trabalho, no tocante a
determinadas questões da instituição, para que o trabalho a desenvolver seja partilhado e haja
uma melhoria da participação dos colaboradores nas tomadas de decisão-

1. Os professores desta escola ensinam bem.
2. O ensino nesta escola é exigente.
Aprendo com as experiências que faço nas aulas.
Uso a biblioteca para fazer trabalhos e leituras.
Uso o computador na sala de aula com alguma
frequência.
As visitas de estudo que tenho feito ajudam-me a
aprender mais e melhor.
Conheço os critérios de avaliação.
A avaliação das aprendizagens dos alunos é justa.
Participo em clubes e projetos da escola.
Conheço as regras de comportamento da escola.
Nas aulas, há um ambiente de tranquilidade e de
respeito.
A escola resolve bem os problemas de indisciplina.
As salas de aulas são confortáveis.
Estou satisfeito com os espaços desportivos e de
recreio.

Concordo

Não concordo
nem discordo

Discordo

Discordo
totalmente

5

4

3

2

1

Não sei

Concordo
totalmente

2. QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Gosto do almoço que é servido na escola.
Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola.
Os serviços administrativos funcionam bem.
As minhas sugestões são tidas em conta pelos
professores e pela Direção.
Os professores tratam os alunos com respeito.
Sinto-me seguro na escola.
Tenho vários amigos na escola.
Gosto desta escola.

1.Os professores desta escola ensinam bem.
2.O ensino nesta escola é exigente.
3.Aprendo com as experiências que faço nas aulas.
4. Uso a biblioteca para fazer trabalhos e leituras.
5.Uso o computador na sala de aula com alguma
frequência.
6.As visitas de estudo que tenho feito ajudam-me a
aprender mais e melhor.
7.Conheço os critérios de avaliação.
8.A avaliação das aprendizagens dos alunos é justa.
9.Participo em clubes e projetos da escola.
10.Conheço as regras de comportamento da escola.
11.Nas aulas, há um ambiente de tranquilidade e de
respeito.
12.A escola resolve bem os problemas de indisciplina.
13.As salas de aulas são confortáveis.
14.Estou satisfeito com os espaços desportivos e de
recreio.
15.Gosto do almoço que é servido na escola.
16.Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da
escola.
17.Os serviços administrativos funcionam bem.
18.As minhas sugestões são tidas em conta pelos
professores e pela Direção.
19.Os professores tratam os alunos com respeito.

X
X
X
X

Concordo
totalmente

Concordo

Não concordo
nem discordo

Discordo

Discordo
totalmente

Não sei

X
X
X
X

100

81-99

61-80

41-60

21-40

0-20

82
65,6
85,06
49,2
53,2
64
83,46
76,66
48
85,86
68,4
70,54
72,8
61,34
29,4
79,46
74,14
61,6
85,06
71

20.Sinto-me seguro na escola.
21.Tenho vários amigos na escola.
22.Gosto desta escola.

87,06
90
87,6

Relativamente à perceção dos alunos, ou clientes, o grau de satisfação dos mesmos é de
71,02%, o que coloca a escola num patamar de BOM. Com efeito, na ótica dos estudantes, a
escola tem pontos fortes e os seus resultados são positivo, mas ainda há melhorias que podem
ser realizadas.

A equipa de autoavaliação sugere o seguinte:
- maior envolvência dos alunos no seu processo de ensino-aprendizagem (assembleias de
turma e reuniões com o diretor);
- fomentar o recurso à biblioteca escolar como instrumento de aprendizagem e de lazer;
- fomentar o uso das novas tecnologias enquanto recurso para as aulas;
- melhor enquadramento das visitas de estudo nos objetivos das aulas;
-consolidar a divulgação dos critérios de avaliação e a autoavaliação;
-aderir e ou promover projetos devidamente articulados com o currículo, a flexibilidade
curricular e a cidadania

A equipa de autoavaliação frisa, no entanto, que a questão do refeitório é alheia à escola, uma
vez que as refeições são da responsabilidade de uma empresa que tem protocolo com o
Ministério da Educação.
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3. QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
1. Imagem global da organização – 85%
Satisfação com…
A organização da Escola.

Grau de
Satisfação
0 - 100%
82%

A forma como a Escola é vista na sua área de residência.

82%

A forma como é atendido sempre que necessita dos serviços
da Escola

95%

A forma como as pessoas são tratadas sempre que necessitam
de serviços da Escola.

94%

A flexibilidade da Escola para resolver as situações de cada
um.

84%

A forma como funciona a Escola e como são tomadas as
decisões.

85%

A forma como a Escola lida com a comunidade em que está
inserida.

90%

Áreas de
melhoria

2. Envolvimento e participação - 71,2%
Grau de
Satisfação
0 - 100%
70%

X

A aplicação de inquéritos para conhecer as críticas e sugestões
de melhoria da Escola.

73%

X

A consulta dos EE/ pais e alunos para conhecer as suas
necessidades e expectativas sobre a Escola.

78%

X

A existência de vários canais de comunicação.

68%

X

A existência de uma Associação de Pais e de uma Associação
de Estudantes

67%

X

Satisfação com…
A possibilidade de sugerir melhorias.

Áreas de
melhoria

3. Acessibilidade – 81,9%
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Satisfação com…
Localização dos serviços

Grau de
Satisfação
0 - 100%
83%

Facilidade de estacionamento

81%

Acessibilidade para deficientes

77%

Horário de atendimento

87%

Meios disponíveis para efetuar o pagamento dos serviços

84%

Formas de divulgação das atividades e informações

83%

Simplicidade dos procedimentos administrativos

90%

Formulários disponíveis on-line

76%

Esclarecimento de dúvidas através dos meios de comunicação
disponíveis.

81%

Informação disponíveis on-line

77%

Áreas de
melhoria

X

X

X

4. Produtos e serviços – 88,16%
Indicador

Grau de
Satisfação
0 - 100%

Satisfação global com os resultados escolares e sociais dos
alunos

88%

Satisfação global com os processos de ensino

86%

Clareza da informação sobre os resultados escolares e sociais
dos alunos

85%

Qualidade dos esclarecimentos prestados por telefone

88%

Qualidade dos esclarecimentos prestados presencialmente

90%

Qualidade dos serviços administrativos

92%

Áreas de
melhoria

O grau de satisfação dos pais e encarregados de educação é de 81,56%, estando a escola, deste
modo, num patamar de MUITO BOM.

As áreas de melhoria centram-se em dois pontos: o envolvimento e a participação; a
acessibilidade. No que toca à primeira, cabe aos conselho de diretores de turma afinarem
alguns dos seus procedimentos para que todos os pais, apesar da distância que os separa da
74

escola, possam sentir que participam mais na vida desta última e, de igual forma, sentirem-se
mais envolvidos. Aconselha-se que sejam desenvolvidas atividades que possam contar quer
com a participação dos pais e EE quer com a sua presença. Sugere-se, também, que a página
da escola seja valorizada para que contactos possam ser estabelecidos à distância”.
Em relação à acessibilidade, apesar de não estar visível e daí o desconhecimento dos alunos,
existem na escola equipamentos que facilitam o acesso dos alunos aos vários espaços e que
são utilizados sempre que seja necessário, como já foi o caso para um aluno de mobilidade
reduzida.

4.5 Resultados de outros instrumentos de recolha de dados
A – PERCURSOS DIRETOS

Com base nos dados disponibilizados pela Info ESCOLAS / Estatísticas de escola, verifica-se
que, no ano letivo 2016/2017, 68% dos alunos concluíram a sua formação no tempo previsto.
Esses alunos tinham ingressados nos cursos da escola no ano letivo de 2014/2015, sendo
desejável a fecho dos mesmos até 31 de dezembro de 2017.

“A barra azul do gráfico mostra a percentagem de alunos da escola que concluíram o ensino
profissional dentro do tempo normal, ou seja, até três anos depois de terem ingressado nesta
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modalidade de ensino. Estes podem ser considerados percursos diretos com sucesso na escola.
A barra verde mostra a percentagem média nacional de percursos de sucesso, para
comparação com os resultados na escola. Esta média nacional é calculada com os alunos do
país que, ao entrarem no ensino secundário profissional, tinham um perfil semelhante ao dos
alunos da escola, em termos de idade e de apoios da Ação Social Escolar. O objetivo é
enquadrar os resultados na escola com uma média nacional apropriada, dentro do possível,
para o contexto escolar e socioeconómico dos alunos que frequentam a escola.
O indicador mais interessante é a diferença entre as duas barras, ou seja, entre a percentagem
de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacional para alunos com um perfil
anterior semelhante.

Os dados relativos a 2016/17 mostram a situação, no final deste ano letivo, dos alunos que
entraram para o ensino secundário profissional, em 2014/15, vindos diretamente do 3.º ciclo.”.

A equipa de autoavaliação debruçou-se sobre a mesma questão, para comparar os resultados
alcançados pela escola em 2017/2018 com aqueles disponíveis na Info ESCOLAS. Das três
turmas de 3.º ano de formação dos cursos de Técnico de Produção Agropecuária e Técnico de
Gestão Equina, a escola tinha um total de 70 alunos finalistas, desses 65 finalizaram a sua
formação no tempo previsto, o que traduz uma melhoria de resultado e um aumento dos
percursos diretos dos nossos discentes.

Turmas

N.º de alunos

N.º de alunos % de percursos TOTAL

DE

que concluíram diretos

PERCURSOS

a formação

DIRETOS DA
ESCOLA

TPA15A

26

24

92,3%

TPA15B

26

25

96,1%

TGE15

18

16

88,8%

65 ALUNOS

92,85%

B - FLEXIBILIDADE CURRICULAR E CIDADANIA
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Tal como o prevê o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, no seu artigo 15.º, a Escola
Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa definiu a sua estratégia de educação para a
cidadania. Para tal, teve em atenção o Projeto Educativo e os seus objetivos, sem nunca
olvidar a visão e a missão de todos os intervenientes da Escola no processo de
desenvolvimento, crescimento e aprendizagem dos alunos.

Foi seguido o que vem estabelecido na Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto e,
igualmente, foram consideradas as orientações da Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania e do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Desse modo, foi possível traçar o quadro de temas a desenvolver no Ensino Secundário; a
forma de organizar o trabalho da escola para a consecução dos projetos pertinentes para a
concretização de aprendizagens, valorizando a parceria com as entidades da nossa
comunidade; o modelo de avaliação dos alunos e, também, o modo de averiguar a eficácia da
estratégia implementada.

A Educação para a Cidadania quer-se um conjunto de conhecimento, capacidades e atitudes
que irão permitir que cada jovem reconheça os valores fundamentais para a vida em comum,
faça as melhores escolhas para si o os outros e atue em conformidade e com respeito. A
Estratégia de Educação para a Cidadania da nossa escola quer ser uma fonte de sensibilização
para os valores, um despertar para as ligações intrínsecas que existem entre os Homens e o
mundo em que vivem; quer mostrar os caminhos da responsabilidade e da autonomia para que
todos os nossos alunos sejam indivíduos solidários, cooperantes – os construtores de um
desenvolvimento mundial sustentável e de um futuro risonho, humanista e pacífico.

Proposta de Implementação da Flexibilidade Curricular e da Estratégia de Educação para a
Cidadania
A Escola definiu que o desenvolvimento completo dos seus estudantes não poderia passar por
uma fragmentação da Flexibilidade Curricular e da Educação para a Cidadania, logo essas
duas realidades vão caminhar juntas e juntas marcar a gestão autónoma dos currículos das
disciplinas.
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Com base na matriz curricular-base do Ensino Secundário/Cursos profissionais (ANEXOVIII,
do Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho), nos programas curriculares, nas aprendizagens
essenciais e na legislação em vigor, a Escola pretende desenvolver um trabalho de cariz
interdisciplinar quer a partir dos departamentos quer decorrente dos conselhos de turma, que
permite a articulação curricular mais pertinente e adequada ao perfil de cada grupo-turma e de
cada aluno.

Essa partilha visa a que se trabalhe, em todas as disciplinas e Unidades de Formação de Curta
Duração, as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída a Escolaridade Obrigatória,
as aprendizagens essenciais e os temas dos módulos que possam ser explorados através de
trabalhos práticos e ou experimentais.

Os Domínios da Educação para a Cidadania, as ações do Plano Anual de Atividades e
tudo o que o quotidiano possa oferecer são outras fontes para a flexibilidade do currículo e o
desenvolvimento da Estratégia de Educação para a Cidadania.

Proposta de Distribuição dos Domínios de Educação para a Cidadania

1.º ano de formação (10.º ano)
-

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

-

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2.º ano de formação (11.ºano)
-SAÚDE
-INTERCULTURALIDADE
-IGUALDADE DE GÉNERO
3.º ano de formação (12.ºano)
-DIREITOS HUMANOS

Os domínios do Empreendedorismo, Mundo do Trabalho, Segurança, Defesa e Paz, BemEstar Animal e Voluntariado (3.º grupo opcional) são trabalhados ao longo do ciclo de
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formação / ensino secundário com base em ações e ou atividades decorrentes do Plano Anual
de Atividades e ou na articulação curricular das disciplinas e Unidades de Formação de Curta
Duração (UFCD‟s) da escola ou sempre que qualquer acontecimento do quotidiano dos
alunos o possa possibilitar.

Modo de organização do trabalho

O ASTERISCO TB DIZ respeito ao TPA
Até 25% da carga horária do ciclo de formação, a Escola poderá orientar a sua prática letiva
no sentido de desenvolver o trabalho interdisciplinar e os Domínios de Autonomia Curricular,
tal como os Domínios da Estratégia de Educação para a Cidadania.
Poderá ainda, a última semana de cada período, ser o palco dos trabalhos práticos e ou
experimentais dos alunos bem como dos seus produtos para uma partilha com pais e
encarregados de educação na linha de uma “Semana Educativa”.
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Distribuição dos 25% da carga horária do ciclo de formação

Distribuição dos 25% da carga horária por ano de formação

OPERACIONALIZAÇÃO


Propõe-se que a Flexibilidade Curricular e a Educação para a Cidadania se

materializam através de projetos interdisciplinares delineados em sede de reunião de
departamento e planificados em reunião de conselho de turma, ao ter em conta o perfil de
cada aluno e o grupo-turma.


Esses projetos permitirão o desenvolvimento de temas ligados aos Domínios da

Educação para a Cidadania, tal como possibilitarão o cruzamento de aprendizagens,
capacidades e atitudes entre as várias disciplinas e ou UFCD‟s.


Os alunos serão envolvidos na escolha de temas e atividades no início de módulos de

formação que oferecem material de base para a articulação curricular e o trabalho transversal
a desenvolver no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento.
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A componente de Cidadania e Desenvolvimento é implementada através de temas e

projetos com o contributo das disciplinas e das UFCD‟s.


Não existe uma avaliação sumativa no que diz respeito aos projetos de articulação

curricular e de cidadania. A participação dos alunos será objeto de valorização qualitativa em
documento próprio, o qual será apresentado aos pais e Encarregados de Educação e arquivado
no processo do aluno para registo posterior no seu certificado.


Ao longo de um módulo em que sejam usadas horas para o desenvolvimento de

projetos, cada professor observará as competências e os valores.
PROJETOS
 Armistício – ontem e hoje;
 Eco-escola
 Biblioteca Escolar
 VOTA
 Junho com Fernando Pessoa
 Semana das Ciências
PARCERIAS
 Câmara Municipal de Serpa
 Juntas de Freguesia
 Pais e Encarregados de Educação
 Bombeiros, GNR
 Biblioteca escolar e municipal
 CPCJ
 Centro de Saúde
 Rota do Guadiana
 BAAL 17
 Entidades empregadoras

Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania
Em cada conselho de turma de final de período, será feito um balanço dos projetos e da
participação dos alunos, tal como em reunião de departamento. Para além dessas análises, no
âmbito do seu processo de autoavaliação, a escola debruçar-se-á sobre os dados relativos à
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implementação de projetos de flexibilidade curricular e cidadania, tal como observará o
seguinte:
-o número de aulas usadas para a metodologia de trabalho de projeto;
-

o número de projetos Domínio de Autonomia Curricular (DAC) e de Cidadania
desenvolvidos ao longo do ano;

-

O grau de satisfação de professores e alunos relativamente à Flexibilidade Curricular e
à Educação para a Cidadania.

Nesta fase do ano letivo, ainda não temos dados concretos de resposta dos alunos e dos
docentes no tocante à avaliação feita pelos mesmos acerca dos projetos desenvolvidos.

C. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

A supervisão participa no desenvolvimento do trabalho colaborativo e cooperativo entre
docentes e responde às solicitações do Ministério da Educação e da Inspeção Geral da
Educação

FINALIDADES
A observação de aulas e a partilha entre professores dá visibilidade às boas estratégias e
metodologias de ensino desenvolvidas, como à relação pedagógica que se estabelece entre
professores e alunos.
Permite então:
 Diagnosticar os aspetos / dimensões do conhecimento e da prática profissional a melhorar;
Refletir sobre as potencialidades e limitações de diferentes estratégias, atividades e
metodologias;
 Diagnosticar um problema;
 Proporcionar trabalho colaborativo entre pares;
 Avaliar o progresso;
 Reforçar a confiança;
 Explorar formas alternativas de alcançar os objetivos curriculares, entre outros…
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De forma faseada, a EPDRS está a consolidar o acompanhamento da prática pedagógica, ao
dar prioridade ao domínio um neste ano letivo, antes de passar par outros domínios:
Domínio 1 – Ambiente de trabalho e relação pedagógica com os alunos / Estratégias em sala
de aula;
Domínio 2 – Seleção e abordagem de conteúdos;
Domínio 3– Metodologia de avaliação das aprendizagens.

INTERVENIENTES
Todos os docentes deverão ter feito parte do processo.

PERIODICIDADE
Mínimo - 1 vez por ano.
1.ª fase – Fase que fomenta o trabalho colaborativo entre o observado e o observador,
podendo este ser de área disciplinar diferente. O domínio observado abrange o ambiente de
trabalho e relação pedagógica com os alunos, bem como, as estratégias em sala de aula. A
observação é fundamentalmente naturalista, promovendo essencialmente uma reflexão de
autoavaliação das práticas letivas e a implementação de estratégias para a sua melhoria.
2ª fase – Acompanhamento que resulta das melhorias implementadas na etapa anterior e que
irá contemplar um outro domínio que abrange a seleção e abordagem de conteúdos.
3.ª fase – Evolução que encadeia as melhorias alcançadas nas etapas anteriores e contempla
também a metodologia da avaliação das aprendizagens.

METODOLOGIA
1 – Pré-observação: pequena reunião entre observador e observado para agendar a
observação, os objetivos, a duração
2 – Observação
3 – Pós-observação: reunião entre pares para análise dos registos da aula e reflexão partilhada
sobre as práticas
O observador pode estar 15 minutos ou mais na sala de aula. Aconselha-se uma permanência
máxima de 50 minutos.
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A documentação criada será a base para a criação de um guia de boas práticas da Escola, com
os contributos dos docentes dos vários departamentos, e as grelhas de observação serão
arquivadas.

5 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
5.1 - Pontos fortes e áreas de melhoria
No ano letivo de 2018/2019, a EPDRS iniciou os seus trabalhos no âmbito do Decreto-lei n.º
54/2018, de 6de julho. O Diretor nomeou a Equipa multidisciplinar de Educação Inclusiva.
Esta equipa tratou do encaminhamento dos alunos que usufruíam das alíneas do Decreto-Lei
n.º 3/2008, de 7 de janeiro para o novo enquadramento da Educação Inclusiva, sensibilizou
professores e o pessoal não docente para as questões relacionadas com a legislação em vigor e
criou instrumentos de monitorização e avaliação da eficácia das medidas adotadas.

Atualmente, 11 alunos estão a usufruir de medidas universais, e estas surtiram efeito, pois
todos obtiveram resultados satisfatórios no final do primeiro período (3 alunos no 1.º ano; 4
alunos no 2.º ano e 4 alunos no 3.º ano).
Nos 1.º e 2.º anos de formação, existem 2 alunos que, para além de usufruírem de medidas
universais, são abrangidos por medidas seletivas e universais, sendo o Plano Individual de
Transição um meio adotado para o seu êxito futuro. Estes dois alunos também tiveram
sucesso escolar no primeiro período.

Todos os procedimentos definidos na nova legislação foram seguidos e implementados pelos
professores quer em reunião de departamento, quer em conselho de turma. No final de cada
período são entregues os relatórios de período ao Diretores de Turma e são analisados os
casos dos alunos em conselho de turma e em reunião de departamento. Todos os docentes e a
Direção, tal como os Encarregados de Educação deram uma resposta positiva ao desafio e isso
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é visível nos resultados dos alunos. No final do primeiro período, com base nos resultados da
avaliação, ficaram registadas as medidas universais para os alunos que precisaram ou terão de
usufruir no seguimento das aulas.

5.2 - Sugestões de melhoria
- Envolvimento de todos os atores educativos na monitorização e avaliação das medidas de
suporte à aprendizagem e inclusão.

6 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA BIBLIOTECA
ESCOLAR
6.1 - Pontos fortes e áreas de melhoria
Pontos fortes
- Disponibilidade para realizar as diferentes atividades.
- Flexibilidade da equipa.
- Espaço acolhedor muito procurado pelos alunos.

Áreas de melhoria
- Formação dos elementos da Equipa da Biblioteca Escolar (BE), na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) e das BE;
- Horários.
- Material informático.

6.2 - Sugestões de melhoria
- Insistir na construção do blog;
- Continuar com o projeto do Jornal da Escola;
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- Colmatar a falta de material informático;

7 - RESULTADOS DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO EXTERNA
7.1 - Pontos fortes e áreas de melhoria
A equipa de Avaliação Externa que acompanhou a escola no ano letivo de 2013/2014
apresentou os pontos fortes e as áreas de melhoria que se apresentam a seguir.
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7.2 - Recomendações e compromissos
As recomendações da Equipa de Avaliação Externa da Inspeção-Geral da Educação levaram a
escola a tecer um leque de compromissos, o qual se registou no Plano de Melhoria da Escola.

No domínio dos resultados escolares, pretendeu a escola reduzir a indisciplinas em sala de
aula e aumentar os índices de sucesso. No domínio da prestação do serviço educativo,
comprometeu-se a escola em melhorar a prática letiva.

8 - CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROJETO EDUCATIVO
8.1 - Resultados
Relativamente à 1.ª META – 95% dos alunos concluem os módulos, verificamos duas
situações. Ao observar os resultados dos alunos das doze turmas, o sucesso escolar é de
81,7%, sendo a turma TPA17C e a turma TPA16A as que apresentam mais alunos com
positiva a todos os módulos. Neste primeiro caso, a META NÃO É CUMPRIDA. Feita a
observação pelo número total de módulo, a escola alcança os 95% de sucesso, sendo as
turmas TGE16, TPA16C, TPA17B e TVV18 as que apresentam resultados mais fracos.
Através da observação dos módulos a 1.ª META É CUMPRIDA.
A 2.ª META – 45% dos alunos concluem os módulos com classificação superior a 12 valores,
apresenta, também, duas linhas de leitura. Com base nos resultados dos alunos, a escola chega
a 38,75 de qualidade do ensino-aprendizagem, e as turmas TGE18, TPA18A, TPA18B,
TGE17 e TPA16C são as que, individualmente, atingem o resultado esperado. Porém, em
termos globais, a META NÃO É CUMPRIDA. Com base nos módulos lecionados, todas as
turmas alcançam a meta e a escola vê a sua 2.ª META CUMPRIDA.
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No que diz respeito à 3.ª META – 80% dos alunos apresentam classificações iguais ou
superiores a 12 valores nos parâmetros “Responsabilidade e Participação” e “Valores”,
alcança-se os 65%. Este resultado é com base na prestação dos alunos, e a turma TPA18A é a
única turma que alcança a meta. Deste ponto de vista, a META NÃO É CUMPRIDA.
Observados os módulos, a META NÃO É CUMPRIDA e metade das turmas participam
diretamente nesse incumprimento – TPA16C, TGE17, TPA17A, TPA17B, TPA17C e
TVV18.

Acerca do impacto do contexto de trabalho na formação global dos alunos, temos duas
METAS:
a) 90% dos alunos obtêm aprovação na Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e na
Prova de Aptidão Profissional (PAP) com classificação igual ou superior a 12 valores;
b) 95% dos monitores das empresas estão satisfeitos com o desempenho dos alunos da
Formação em Contexto de Trabalho.
c)
Os resultados dos alunos, em termos da META a), são os seguintes: nas turmas de 3.º ano, no
ano letivo de 2017/2018, 94,29% dos alunos realizaram a FCT, com classificação igual ou
superior a 12 valores, e 97,14% a PAP. Analisada isoladamente, a FCT está abaixo da meta,
mas observadas juntas, as componentes de FCT e PAP apresentam 95,71% de alunos com a
classificação prevista na meta. CONFIRMAR DADOS

Em termos de META b), o grau de satisfação dos monitores alcança os 97,12% no curso de
TPA e os 95,6% no curso de TGE, o que permite o alcance dos 96,361% de monitores
satisfeitos.

8.2 - Sugestões de melhoria
Perante os resultados, considera-se que a primeira melhoria que deve ser feita é a da fixação
das metas. Logo, e com base na observação efetuada dos resultados escolares, sociais e do
reconhecimento da comunidade, tece-se a seguinte proposta:
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MELHORIA – Fixar metas por áreas de intervenção e contornar os pontos fracos que foram
elencados ao longo deste trabalho de autoavaliação (Formação e parcerias; Procedimentos de
acompanhamento das turmas, Comunicação).
1 – RESULTADOS
Diminuir a taxa de insucesso escolar
Aumentar a % de alunos com classificações positivas a todos os módulos
Diminuir a taxa de interrupção precoce dos percursos escolar (TIPPE)
Diminuir o número de medidas disciplinares por aluno
Manter a % de alunos com aproveitamento na FCT e PAP
Manter a % de monitores de empresas satisfeitos com o desempenho dos alunos na FCT
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Parte III – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

9 - CONCLUSÕES RELATIVAS AO PROCESSO
9.1 - Principais indicadores
A equipa de autoavaliação recorreu, enquanto indicadores, aos resultados escolares que
constam das pautas de cada disciplina e módulos. Estas pautas permitem fazer o tratamento
dos

resultados

do

parâmetro

“Conhecimento”

e

do

parâmetro

“Participação

Responsabilidade”/ “Valores”. Usou igualmente os dados, no tocante à indisciplina,
recolhidos pelos diretores de turma que têm um registo de ocorrências. Foi tratada a amostra
de questionários de satisfação do pessoal docente, não docente e Pais e Encarregados de
Educação, alunos e parceiros, monitores e antigos alunos.

Para além dessa relação de fontes, foram manuseados todos os documentos que são usados
pelos departamentos e outras equipas de trabalho, tal como os documentos estruturantes da
escola. Escutaram-se pares e estudantes em conversas informais sobre determinadas temáticas
e foram desenvolvidos sessões de grupo e ou questionários a membros da escola, escolhidos
com base nas funções que desempenham.

9.2 - Fatores críticos de sucesso
Podem ser considerados fatores críticos de sucesso:
- A estrutura física da escola;
- A visão do líder da instituição;
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- A disponibilidade e o envolvimento de todos os atores educativos abrangidos no
processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

9.3 - Constrangimentos
Os grandes constrangimentos encontrados centram-se nos seguintes itens:
- a falta de responsabilidade dos alunos;
- a rentabilidade do tempo dedicado à escola pelo aluno e suas famílias;
- a eficácia das medidas de apoio;
- a não adoção por parte da comunidade escolar do Plano de Melhoria.
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10 - RECOMENDAÇÕES
A equipa de autoavaliação tece a seguinte recomendação:
- o trabalho elaborado tem de ser assumido pela comunidade escolar não enquanto relatório de
críticas, mas sim como um balanço distanciado do individual para a melhoria do grupo e da
escola.
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Parte IV – BIBLIOGRAFIA E ANEXOS
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12 - ANEXOS
Anexo 1 – Protocolos celebrados no âmbito da Formação em Contexto de
Trabalho, no ano letivo 2018/2019.
N.º
Parceiros

Ano letivo 18/19
Designação/Entidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agrícola Alexandra Susana, Lda.
Agrosilva, Lda de S. Matias
Agrosuna
Anju Unipessoal, Lda.
Aromas do Prado - Monte Vale de Paredes
Bernardino Barradas
Carlos Helder Alves Lda
Casa Agrícola Lourenço, Unipessoal Lda.
Casa Sociedade Agrícola de Pias
CEBA - Herdade da Abóbada

11
12

Coteis Produção e Comercialização Agroalimentar Lda.
Duarte Macias - Vila Nova de S. Bento

13
14
15
16

Francisco Camacho Patrício Brito - Safara
Francisco Drago, Unipessoal
Gião Toscano Rico - Sociedade Agrícola Lda.
Guilhermino Ângelo - Mina da Ourada

17
18
19
20
21
22
24
25
26

Herdade da Misericórdia
Herdade da Serra Brava
Herdade Nova da Russiana Baixa do Meio
Herdade Torre do Lobio
Joaquim António Mestre Sobral
Leonel Pereira Sobral - Almograve
Luís Filipe Correia Batista
Luís Miguel Nobre da Silva, Comércio de Ovinos,
Caprinos e Bovinos - Serviço de Tosquias
Miguel Feijão

27
28

Monte das Louzeiras - Produção Agrícola Lda
Monte das Louzeiras - Vale Vargo

Localidade

Brinches ??
Évora
Vale Vargo
Beja
Santana de Cambas
Vale Vargo
Garvão
Castelo Branco
Pias
Vila Nova de S.
Bento
Moura
Vila Nova de S.
Bento
Safara
??
Portel
Mina da Ourada Pias
Alcáçovas
Póvoa de S. Miguel
Barrancos
Serpa
Alvalade do sado
Almograve
Safara
Beja
Reguengos
Monsaraz
Vale Vargo
Vale Vargo

de
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29
30
31
32
33
34
35
36

Monte Morena, Agroturismo, Lda
Paçal - Gestão do Meio Ambiente, Lda.
Prime Almonds
Proterra
Semana agradável, Unipessoal Lda
Serafim Afonso Cabral Herdeiros, Lda.
Sociedade Agrícola ALM Carrasco
Sociedade Agrícola Santa Joana, SA.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Sociedade Agrícola de Pias
Sociedade Agrícola Saramago de Brito Lda.
Sociedade Agropecuária do Marim
Sociedade Agropecuária Herdade Corte Ripais
Sociedade Agropecuária, Lda. - Alcaria Ruiva
Sociedade Agroturística Moinhos de Vento
Vítor Tristão, Lda.
Monte Damião
Sítio das três hortas
Monte do Carrapatelo
Amendoeira do Campo

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Centro de Paralisia Cerebral de Beja
Cerro de Santo António
Picadeiro Quinta do Brenhas
JG Serviços Equestres e Eventos
Yeguada Hermanos Merino
Centro Hípico Lusitanus
Centro Hípico de santa Isabel
Algarve Lusitano

57
58
59
60
61

Merlin Lda.
Herdade da Campeira Centro Hípico Montinho (3 formandos)
Francisco Pereira Palha – Sociedade Unipessoal Lda.
Herdade das Silveiras

Serpa
Viana do Alentejo
Serpa
Faro ????
Almograve
Pias
Beja
Vila Verde de
Ficalho
Pias
Serpa
Moura
Beja
Alcaria Ruiva
Mértola
Moura
Vales Mortos
Serpa
Vale Vargo
Vale
de
Açor
Mértola
Beja
Moura
Moura
Lourinhã
Huelva - Espanha
Algoz - Algarve
Alvor- Algarve
Vale de LoboAlgarve
Lagoa - Algarve
Viana do Alentejo
Coruche
Samora Correia
Samora Correia
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Anexo 2 - Cronograma do processo de autoavaliação

1.Apresentação do projeto CAF à organização
2.Reunião da EA para organização interna da equipa; identificação das partes interessadas da organização e
dos produtos/serviços chave; identificação dos documentos principais da organização; esclarecimento de
dúvidas.
3.Reunião da EA para elaboração dos modelos de questionário de avaliação de satisfação

OUT

SET

Resp.
JUL

MAI
O
JUN

JA
N
FE
V
MA
R
ABR

NO
V
DEZ

2019
OUT

SET

JUL

2018
JUN

Ações

MAI

Ano/Meses/Semanas

GT+LP
LP+EA

LP+EA

4.Administração dos questionários de satisfação

EA

5.Diagnóstico da organização C1 e C2

EA

6.Diagnóstico da organização C3 e C4

EA

9.Diagnóstico da organização C5

EA

10.Tratamento dos questionários de avaliação da satisfação

EA

11.Diagnóstico da organização C6 e C7

EA

12.Diagnóstico da organização C8 e C9

EA

13.Reunião de consenso da EA para revisão e finalização do diagnóstico da grelha de autoavaliação

EA

14.Elaboração do Relatório de autoavaliação (RA)

EA

15.Apresentação do RA à gestão de topo e recolha de orientações para a priorização das AM

GT+LP+LE

16.Elaboração do Plano de Melhorias (PM)

EA

17.Aprovação do PM pela gestão de topo

GT

18.Apresentação, à organização, dos resultados da autoavaliação e das ações de melhoria a implementar

GT+LP+LE
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Anexo 3 - Plano de comunicação

Apresentação das
ações de melhoria

Apresentação
dos resultados
da AA

Início do
projeto de
aplicação da
CAF

Fases da
comunicação

Data

Público-alvo

Mensagem

Suportes
comunicacionais
Reuniões / sessões

Maio 2018

Todos os membros
da comunidade
escolar

Apresentação do
projeto de
autoavaliação

Placard informativo
e-mail
sítio da escola

a.Diretor
Junho 2019

b.Comunidade
escolar
c.Conselho Geral

Set 2019

Diretor

Out 2019

Conselho Geral,
pessoal docente e
não docente,
EE/pais, alunos,
comunidade
educativa

Reuniões / sessões
Apresentação do
Relatório de
Autoavaliação

Plano de melhoria

Placard informativo

Remetente
responsável

Frequência
Conselho geral

Gestão de Topo

pessoal docente

Líder do ProjetoDiretor

pessoal não docente
alunos
EE/pais

a.Líder da equipa –
coordenador da EAA

e-mail

b.Líder do projeto –
Diretor

sítio da escola

c.Gestão de Topo

Diretor
Pessoal docente e não
docente
Conselho geral

Líder da equipa

Diretor

Reuniões / sessões

Gestão de topo

Conselho geral

Placard informativo

Líder do projeto

e-mail

Pessoal docente e não
docente

sítio da escola

EE/pais, alunos

Resultados
esperados
Sensibilização para o
projeto
Fomento da
participação ativa e
construtiva

Indicar os resultados da
análise holística da
escola e o ponto da
situação em termos de
resultados

Aprovação do plano de
melhoria e divulgação
do mesmo junto da
comunidade educativa

Comunidade educativa
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Anexo 4 - Grelha de autoavaliação CAF
(A tabela final de avaliação encontra-se no corpo deste relatório)
Critério 1 - Liderança
Subcritério 1.1 – Dar uma orientação à organização desenvolvendo a Missão, Visão e Valores
Subcritério

SC. 1.1

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

(P)A missão da escola e a sua visão são formuladas
pela liderança, envolvendo toda a comunidade
educativa e mobilizando a atuação do pessoal
docente e não docente.
Entrevista ao Diretor, questionários de satisfação,
atas do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico
(P)A ação da escola visa a consecução do Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória Projeto
Educativo, Regulamento Interno, atas do Conselho
Pedagógico
(D)A liderança promove um ambiente escolar Fomento de um sistema
desafiador da aprendizagem, seguro, saudável e de comunicação amplo
e eficaz no interior e
ecológico, tal como acolhedor, inclusivo e cordial
exterior da escola
Questionários de satisfação
©A liderança tece uma revisão periódica da missão,
visão e valores da escola
Atas do Conselho Geral e Pedagógico
(P)A liderança desenvolve a gestão de conflitos de
interesses e transmite de linhas de orientação às
lideranças intermédias sobre a forma como devem
ser tratados
Questionários de satisfação, atas do Conselho
Pedagógico
©A liderança reforça a confiança mútua, lealdade e
respeito entre as várias lideranças e o pessoal
docente e não docente

Sugestões de melhoria

RAE

Os pais/Encarregados de Educação, no início do ano RAE.016
letivo, aquando da reunião de receção aos pais/EE e RAE.017
aos alunos, são auscultados para darem o seu
contributo na definição da missão, visão e valores da
escola. Os alunos são auscultados em sede de reuniões
de delegados e subdelegados com o Diretor
A missão, visão e valores da escola são apresentadas
num documento para o efeito, entregue aos pais/ EE
na reunião de receção, no início do ano letivo, e é
tratada igualmente a questão do Regulamento Interno

85

O Conselho Geral transmite as orientações e RAE.032
deliberações tomadas através de uma minuta elaborada RAE.033
como resultado de cada reunião realizada. A minuta é
RAE.034
enviada a todos os membros do Conselho Geral e do
Conselho Pedagógico via correio eletrónico e é
afixada na sala dos professores
A comunicação interna da escola é responsabilidade
da liderança de topo e das intermédias, mas os canais
de comunicação devem ser especificados e
respeitados; pode ser nomeado um responsável pela
comunicação
A comunicação das atividades internas da escola é
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Subcritério

Pontos fortes e evidências
Questionários de satisfação

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

pouco visível
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Subcritério 1.2. Gerir a organização, o desempenho e a melhoria contínua
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

(P) As responsabilidades de liderança e de

SC. 1.2

gestão, tarefas, áreas de competência e
desenvolvimento da qualidade estão
definidas e atribuídas Regulamento Interno
(P)São definidos resultados mensuráveis e
objetivos de impacto tendo em conta as
necessidades dos alunos e as expetativas da
sociedade
Projeto Educativo, atas do conselho
Pedagógico e Geral
(P)A Direção definiu objetivos e metas
relacionadas com o modelo de gestão e do
desenvolvimento da qualidade adotado ao Avaliação da eficácia
apostar num sistema de autoavaliação dos projetos e parcerias
integrado (CAF, IGEC, EQAVET)
Criação de condições
Regulamento Interno
para uma comunicação
Equipa AA
interna e externa eficaz.
(D)Existe uma articulação entre os vários
departamentos, os serviços administrativos,
o conselho administrativo e a equipa dos
assistentes operacionais
Regulamento Interno, regulamentos e
regimentos das várias estruturas

Sugestões de melhoria

RAE

Considera-se que o plano de
capacitação da escola deve ser revisto e
trabalhado a fim de dar resposta às
necessidades das pessoas e da escola

EQAVET
EQAVET.
DI.04

Reforço de canais de comunicação
eficazes (página web, programa
alunos...)
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Constituição de equipas de trabalho
(comunicação interna e externa;
autoavaliação; projetos e clubes; plano
de
ação
estratégica/melhoria;
acompanhamento e orientação de
problemas de conduta; proposta para
discussão do PE; proposta para
discussão do RI)

EQAVET.
DI.08

Funcionamento da equipa de DT‟s
como equipa multidisciplinar para
acompanhar situações problemáticas de
indisciplina, insucesso e abandono
escolar

(D)A liderança incentiva o desenvolvimento
de projetos, as soluções inovadoras e a
melhoria contínua
Atas do Conselho Pedagógico e Conselho
Geral

RAE.025

(D)São transmitidas à comunidade
educativa as razões para as iniciativas de

RAE.026
100

mudança e quais são os seus efeitos
expectáveis
Atas do Conselho Pedagógico e Conselho
Geral
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Subcritério 1.3 – Motivar e apoiar as pessoas da escola e servir de modelo de conduta
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

(D) A liderança atua como um modelo de

SC. 1.3

conduta, de acordo com os objetivos e valores
estabelecidos
Regulamento interno
(D) A liderança empenha-se para motivar as
pessoas, apoia o seu desenvolvimento
profissional e gere conflitos
Planos de formação
(D)Existe uma valorização das lideranças
intermédias
Regulamento interno e regulamentos específicos
Apesar de as lideranças
das várias estruturas, Planos de formação
motivarem e apoiarem o
pessoal docente e não
(D) É promovida uma cultura de confiança
docente, considera-se
mútua e o respeito entre todos os membros da
que são procedimentos
comunidade escolar, logo não há casos de
pouco visíveis e
discriminação.
informais
Sem evidências
(D)
São
transmitidas,
regularmente,
informações referentes à escola
Indicações de serviço, email‟s,
(D) A liderança apoia o pessoal docente e não
docente no cumprimento das suas funções a fim
de conduzir todos os atores à concretização dos
objetivos globais da escola Planos de formação
A liderança tem em consideração as
necessidades individuais e as situações pessoais
do pessoal docente e não docente da escola
Atas das reuniões, Horários, Questionários de
satisfação

Sugestões de melhoria

RAE

Estabelecimento e comunicação de critérios de
reconhecimento para os docentes. A proposta para o
reconhecimento pode ser da iniciativa dos
coordenadores de departamento, do Diretor, do
Conselho Pedagógico ou do Conselho Geral, devendo
RAE22
basear-se sempre em evidências
Estabelecimento de critérios para o reconhecimento do
pessoal não docente... a proposta para o reconhecimento
pode ser da iniciativa do Diretor, do coordenador dos
Técnicos administrativos e / ou coordenador dos
assistentes operacionais, dos pares ou dos utentes ,
devendo basear-se sempre em evidências
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RAE24

Reconhecimento do pessoal docente e não docente com
base nos critérios estabelecidos
Realização de reuniões periódicas envolvendo os
colaboradores, por setores, para identificação de
fragilidades, constrangimentos e formas de melhoria
Valorização do empenho dos colaboradores divulgando
as boas práticas e as atividades desenvolvidas em prol
da comunidade educativa:
.nos meios de comunicação da escola ( página web,...)
.nas reuniões com pais/ EE e alunos
.nas reuniões das estruturas intermédias
.nas iniciativas da escola nas quais participam e nos
eventos em que a escola participa
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Subcritério 1.4 - Gerir de forma eficaz as relações com as autoridades políticas e outras partes interessadas
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

(P) A Direção desenvolve uma análise

SC. 1.4

interna, define as suas principais
necessidades atuais e futuras e partilha
estas conclusões com o pessoal docente e
não docente
Projeto Educativo/Atas do Conselho
Pedagógico e C
(P) A Direção apoia as autoridades
políticas na definição de políticas públicas Apesar de parcerias e trabalho
em rede com outras
relacionadas com a educação
instituições
e partes
Registo de Frequência de ações de
formação relacionadas com a nova interessadas de „primeira
linha‟, tais como:
legislação
Ata do Conselho Pedagógico (Equipa alunos/formandos; cidadãos;
associações de pais/antigos
Multidisciplinar)
alunos/colaboradores;
contactos na área
(P) A Direção identifica e transmite as
socioeconómica,
médica e
decisões políticas com impacto para a
cultural;
ONG´s;
grupos
de
escola
interesse; outras pessoas
Atas
C.
Geral,
Pedagógico
e
coletivas e organismos
Departamentos
públicos, estes são pouco
visíveis
(P) A Direção assegura que os objetivos e
metas da escola são coerentes com as
decisões e projetos políticos, organizando
contactos regulares com as autoridades
políticas para debater os recursos
necessários
Convocatórias/Participação em reuniões
Atas do C. Pedagógico
(P) As metas/objetivos políticos europeus,
nacionais e regionais são refletidos nos

Sugestões de melhoria

RAE

EQAVET

Sensibilização da comunidade escolar
acerca das parcerias e protocolos
existentes
Publicitação no websítio da escola,
jornais locais e regionais, revistas de
expansão nacional, das boas práticas e
empenho dos alunos e colaboradores
nas várias atividades e projetos
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Entrega de prémios, no final do ano
letivo, a todos os alunos que se
destacaram pelo seu desempenho nas
várias atividades da escola, em eventos
públicos em que participe toda a
comunidade educativa, incluindo país /
EE
Organização de eventos que reúnam a
comunidade escolar e parceiros,
evidenciando as suas performances
artísticas e culturais (alunos, pais / EE,
docentes, não docentes, patrocínios e
colaboradores dos parceiros que
envolvam a comunidade educativa, por
exemplo, sarau, gala da escola...

EQAVET.
DI.01
103

Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

EQAVET

objetivos fixados pela escola
Carta de Missão
Atas do C. Pedagógico
A Direção envolve as autoridades políticas
e outras partes interessadas na fixação dos
resultados e impactos a atingir
Atas do C. Pedagógico e Conselho Geral
(D) A Direção mantém contactos
proactivos e regulares com as autoridades
políticas; reportando às hierarquias
legislativas e executivas apropriadas
Convocatórias para reuniões
Atas do C. Pedagógico
(D) A Direção estabelece parcerias com
outras instituições e agentes da comunidade
que mobilizem recursos e promovam,
assim, a qualidade das aprendizagens
Atas do C. Pedagógico
Atas do Conselho Geral

RAE.027

(D) A Direção participa em atividades de
associações profissionais, organizações
representativas e grupos de interesse
Inscrições/Participação
em
eventos/certificados de participação
(D) A Direção fomenta a boa reputação, a
imagem positiva e o reconhecimento
público
Inscrições/Participação
em
eventos/
certificados de participação
(P) A Direção desenvolve uma estratégia
promocional e de comunicação relativa aos
produtos/serviços produzidos e orientados
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Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

EQAVET

para a comunidade educativa
Sítio de Escola/Facebook

Pontuação do Critério 1 (soma dos SC/4)

Justificação da pontuação

82.9

A pontuação atribuída aos 4 subcritérios deriva dos inquéritos de satisfação do pessoal
docente e não docente
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Critério 2: Planeamento e estratégia
Subcritério 2.1 - Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes interessadas, bem como informação
de gestão relevante
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

EQAVET

(P) A escola tem procedimentos estabelecidos para
recolher e analisar a informação que sustenta o seu É
planeamento. A informação relacionada com o pessoal
docente, não docente, pais e EE, alunos, monitores e
empregadores, parceiros é recolhida anualmente, para
análise e revisão das suas necessidades, expetativas e grau Processos de acompanhamento
das turmas
de satisfação
Questionários
Atas de departamento, C. Pedagógico
Atas de conselhos de turma

SC. 2.1

(D) São recolhidas informações sobre os interesses dos
alunos da escola para o desenvolvimento de projetos e ou
temas de Flexibilidade Curricular e Educação para a
Cidadania
Documentação produzida pela EMEI
(D) É recolhida a informação sobre o processo de ensinoaprendizagem que promove uma atitude de permanente
reflexão sobre a prática letiva com vista à sua melhoria e
atualização em reunião de conselho de turma,
departamento e conselho pedagógico através de
instrumentos de monitorização usados pelas equipas
Atas de conselhos de turma, departamento e pedagógico

Recolha de informação sobre a a
avaliação sumativa extraordinária avaliação externa: o núcleo dos apoios
educativos analisa os resultados da
avaliação externa, extrai as lições que
devem ser tidas em conta para o futuro
e apresenta-as em conselho pedagógico
para discussão
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Os pais/ EE e os alunos são inquiridos
acerca do funcionamento da escola em
reuniões para o efeito com o Diretor,
os Diretores de Turma ou ainda em
Assembleias de Turma

(C) São recolhidas, analisadas e revistas as informações
sobre toda a legislação em vigor e, sempre que possível, o
mercado de trabalho nas áreas dos cursos ministrados e as
tendências de oportunidades de emprego; são interpretadas
informalmente as mudanças sociais, económicas,
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tecnológicas e demográficas
Relatório de AA
(D) Anualmente, a comunidade educativa é consultada a
fim de identificar necessidades locais/individuais
específicas
(D) Anualmente, realiza-se uma avaliação dos resultados
da escola para averiguar o alcance das metas estipuladas
no Projeto Educativo
Atas dos departamentos
Relatório de AA

EQAVET.
DI.03
EQAVET.
DI.07

(A) Já foram introduzidas melhorias com base na proposta
dos departamentos e outras são apresentadas pela equipa
de autoavaliação para uma melhor revisão dos
procedimentos ou dos objetivos/metas relacionados com a
recolha e análise da informação que sustenta o
planeamento. Atas de departamentos e material produzido
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Subcritério - 2.2. Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

RAE

EQAVET

RAE.018

EQAVET.
DI.02

(P) A missão, visão e valores da escola

SC. 2.2

traduzem-se
em
objetivos,
metas
mensuráveis, impactos e ações baseados
numa análise prévia. Esses objetivos, metas,
impactos e ações são explícitos e conhecidos
pelo pessoal docente e não docente
A escola teceu as opções curriculares para o Atualização
dos
documentos
desenvolvimento de todas as áreas de orientadores da ação da escola
competências consideradas no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
e são documentadas em planificações e
avaliações dos projetos
Projeto Educativo
Avaliação
das
atividades
(D)Toda a comunidade educativa está existentes em termos de resultados
empenhada
no
desenvolvimento
do (produtos e serviços prestados) e
planeamento e da estratégia da escola
impactos (efeitos alcançados na
Questionários de satisfação
sociedade) e a qualidade dos
planos estratégicos e operacionais
(C)Os procedimentos de recolha de feedback
e de revisão fazem parte de um processo
estratégico de controlo da qualidade da
escola
Atas das reuniões das várias estruturas
intermédias
Implementação de sistemas de
(P)São disponibilização os recursos para
alerta rápido coordenados a nível
desenvolver e atualizar a estratégia da
central
escola, Esses recursos são adequadamente
calculados/atribuídos a nível interno tendo
em vista os objetivos traçados no Plano
Anual de Atividades. Os recursos e as
atividades respondem às necessidades dos
alunos
Atas de departamento
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Definição
das
linhas RAE.019
orientadoras
do
Projeto
Educativo, de acordo com o
estipulado na lei, a missão,
visão e objetivos estratégicos RAE.020
da escola, com a participação
de toda a comunidade escolar.
É elaborado um documento de
base, por parte de um grupo de
trabalho, que é enviado às
várias estruturas para recolha
de contributos e sugestões
Previsão no Projeto Educativo
da participação da escola em
projetos relacionados com a
educação e emprego, ensino e
investigação e o seu impacto
na sociedade (Erasmus…)
As metas do Projeto Educativo
são definidas por áreas de
intervenção
Apresentação, juntos dos pais /
EE e alunos, das propostas de
documentos estruturantes e
solicitação de pareceres e ou
sugestões através dos seus
representantes em cada turma

EQAVET.
DI.05

EQAVET.
DI.06
EQAVET.
DI.09
EQAVET.
DI.20
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Subcritério

Pontos fortes e evidências
PAA
(P)A
escola
desenvolve
a
sua
responsabilidade social ao planear ações e
estratégias nesse âmbito

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

RAE

EQAVET

Melhoria dos documentos
Plano Anual de Atividades e
Plano de Formação

(P)A escola defende a relação entre a
formação que presta e as oportunidades de
trabalho, mostra como o ensino pode estar
ligado à investigação e tenta conduzir os
seus alunos a serem agentes de progresso na
sociedade
Protocolos de FCT/Sítio da escola (Oferta de
emprego
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Subcritério 2.3. Comunicar e implementar a estratégia e o planeamento em toda a organização e revê-los de forma regular

Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

(P) O planeamento e a estratégia da escola são implementados
através da fixação de prioridades, do estabelecimento de prazos,
processos, projetos e uma estrutura organizacional adequada
PE,PAA, Atas das várias estruturas
(D)A ação é orientada para o cumprimento das metas e objetivos
educacionais
Atas de departamentos e Conselho pedagógico de início de período
Relatório AA

RAE.021

(P)Os objetivos da escola estão em consonância com os documentos
orientadores
PE/Regulamento interno

SC. 2.3

(C)Novos instrumentos de monitorização são aplicados para observar
o desempenho da escola e avaliar a sua estratégia global
Comunicação de forma
Material utilizado
eficaz das parcerias, dos
objetivos, planos e
(C)O processo de autoavaliação permite averiguar as necessidades de atividades a toda a escola
melhoria da escola. São estabelecidos procedimentos relacionados
com o planeamento e a avaliação de resultados e são comunicados
em departamento e ao pessoal não docente
Relatório AA
(P)Os projetos da escola são planeados
Atas dos departamentos
(P)São definidas funções para as várias estruturas a fim de cumprir os
objetivos a que se destinam
Regulamento Interno
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Apresentação, por parte do
Diretor, do Plano Anual de
Atividades no início do ano
letivo em reunião geral de
professores e na reunião de
receção aos novos alunos e
pais/EE
NESTA ALTURA N ESTA
FEITO
Divulgação dos projetos da
escola e monitorização dos
mesmos, da avaliação sumativa
extraordinária e dos núcleos dos
apoios
Revisão do Plano Anual de
Atividades em consonância com
o Projeto Educativo
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(D)São divulgadas ações de formação
cumprimento dos objetivos/ metas
Emails enviados pelo diretor

necessárias

para

o

(C)O Plano Anual de Atividades é implementado com base em
processos e responsabilidades definidas e são realizadas a
monitorização e avaliação trimestral do Plano Anual de Atividades e
dos projetos da escola. São elaborados relatórios finais de
departamento, de coordenadores, de projetos, de autoavaliação, de
concretização do Plano Anual de Atividades. Os relatórios finais dão
lugar a um relatório global da escola, que é divulgado em Conselho
Pedagógico e Conselho Geral Relatórios apresentados pelas várias
estruturas, atas do Conselho Pedagógico e Geral
(C) É elaborado um relatório de impacto na avaliação dos alunos que
usufruíram de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão
Atas dos conselhos de turma de avaliação
(C)Os procedimentos relacionados com o planeamento e a avaliação
de resultados são avaliados pela equipa de autoavaliação e outras
equipas responsáveis
Relatório de AA
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Subcritério - 2.4. Planear, implementar e rever a inovação e a mudança
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

EQAVET

(D) Existe uma abertura para a inovação e a

SC. 2.4

comunidade educativa é auscultada e
participa nas mudanças da escola, Existem
recursos para a implementação das
Valorização da
mudanças educacionais
autoavaliação como forma
Plano de Atividades
de melhorar o desempenho
(P) A autoavaliação é planeada de acordo da instituição.
com a adequação da autoavaliação à
realidade da escola; a centralidade do
processo de ensino e aprendizagem; a
existência de estratégias de comunicação e
de reflexão acerca dos resultados da
autoavaliação com a comunidade educativa.
(C)A autoavaliação é um processo periódico,
que segue um cronograma específico
Foram estabelecidos processos sistemáticos
de autoavaliação (CAF)
As
práticas
de
autoavaliação
são
consistentes tendo em conta: a abrangência
do processo de recolha de dados; o rigor do
processo de análise dos dados; a melhoria
contínua do processo de autoavaliação
Relatório de AA
(C) É avaliado o contributo da autoavaliação
na melhoria organizacional da escola, na
melhoria do desenvolvimento curricular, na
melhoria do processo de ensino e de
aprendizagem, na definição das necessidades
de formação contínua e avaliação do seu
impacto, para a melhoria da educação
inclusiva

RAE.001
RAE.002
RAE.003
RAE.004
RAE.005
85

Divulgação dos resultados
monitorizados

RAE.006
RAE.007
RAE.008
RAE.009
RAE.010 EQAVET.
DI.13
RAE.011
RAE.012
RAE.013
RAE.014
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Ata do conselho pedagógico
(D) As mudanças são sempre partilhadas
entre a liderança e os coordenadores das
estruturas intermédias com os seus pares
numa troca contínua de informações /
decisões
Atas das várias estruturas

RAE.015

(P) Em Conselho Pedagógico e em
departamento, são definidas estratégias de
inovação e mudança e foram tecidos os
documentos orientadores para tal: Estratégia
de Escola de Educação para a Cidadania,
Educação
Inclusiva,
Flexibilidade
Curricular, tal como estão criados os
instrumentos de monitorização; todas as
estratégias relacionadas com as mudanças
educativas salientes na nova legislação
foram apresentadas pelas lideranças
intermédias após terem sido validadas pelo
Conselho Pedagógico e estão a ser
implementadas por todas as equipas
Atas
do
Conselho
Pedagógico
e
departamentos
(C)No final de cada período são
monitorizadas as estratégias relacionadas
com a flexibilidade curricular, a educação
para a cidadania, a educação inclusiva quer
em conselho de turma quer em sede de
departamento para serem apresentados os
dados em Conselho Pedagógico. Este
acompanhamento permite avaliar a eficácia
da ação da escola e introduzir melhorias nos
processos, quando necessário
Atas de conselho de turma de avaliação e
conselho pedagógico
(C) O processo de autoavaliação está
planeado e isso está patente no seu Plano de
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Implementação,
tal
como
a
sua
comunicação, o processo de autoavaliação
está a ser realizado
Relatório de AA
(A) Está a ser elaborado um Plano de
Melhoria alinhado com a estratégia da escola
O ciclo de melhoria contínua proporcionado
pelo processo de autoavaliação consiste em
planear
a
autoavaliação/realizar
a
autoavaliação/elaborar
plano
de
melhorias/implementar
plano
de
melhorias/avaliar a implementação das
melhorias. A autoavaliação das metas do
Projeto Educativo é anual, mas a avaliação
do ciclo de melhoria PDCA é realizada de 2
em 2 anos, logo as ações de melhoria terão
um ciclo de monitorização e avaliação
fixado em cronograma próprio
Plano de melhoria
Alguns professores participam em ações de
formação relacionadas com as questões das
mudanças a nível educacional
Ações de Formação frequentadas

Pontuação do Critério 2 (soma dos SC/4)

Justificação da pontuação

85.3

No critério 2, todos os subcritérios mostram que a escola desenvolve boas práticas para alcançar os
objetivos, e existem processos formais e informais de avaliação e revisão dessas ações. Podem ser
feitas algumas melhorias ainda.
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Critério 3: Pessoas
Subcritério 3.1. Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento e a estratégia
Subcritério

Pontos fortes e evidências
(P) É desenvolvida e implementada

SC. 3.1

uma política de gestão de recursos
humanos baseada na estratégia e
planeamento da escola
É feita a análise das necessidades em
termos de recursos humanos, tendo em
conta os objetivos da escola
Existem
procedimentos
ou
objetivos/metas relacionados com o
planeamento de recursos humanos, o
recrutamento, a gestão e avaliação do
desempenho
A contratação segue critérios claros e
objetivos e a respetiva legislação
É desenvolvida e implementada uma
política clara contendo critérios
objetivos em relação ao recrutamento,
que segue em conformidade a
legislação
Procedimentos
administrativos
de
contratação
(D)A distribuição do serviço docente e
não docente tem em conta as
capacidades de trabalho e os
conhecimentos do pessoal e segue
critérios definidos
São distribuídos e geridos os recursos
humanos de acordo com as

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sem Pontos fracos

Sugestões de melhoria

RAE

Sem sugestões

85

RAE35
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Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

necessidades dos alunos
Distribuição de serviço
(C)É feita a monitorização e avaliação
dos critérios de distribuição do serviço
docente e não docente
É feita a revisão dos critérios de
distribuição de serviço docente e não
docente e dos procedimentos ou
objetivos/metas relacionadas com o
planeamento de recursos humanos,
recrutamento, gestão e avaliação do
desempenho
Avaliação do desempenho
(D)São comunicados os procedimentos
e/ou objetivos/ metas em relação à
avaliação do pessoal docente e não
docente
Avaliação do desempenho
(D)Existem permutas
docente e não docente
Horários

de

serviço
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3.2. Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os objetivos individuais e organizacionais
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

(P) É feita uma gestão dos recursos que valorize as Formação docente e

SC. 3.2

pessoas, o seu desenvolvimento profissional e bem-estar
não docente
O plano de formação indica as necessidades de formação
para professores/formadores
Planos de formação
(D)São divulgadas ações de formação necessárias ao
desenvolvimento das competências definidas para o
pessoal docente e não docente
Emails do diretor
(P)São desenvolvidas as competências de gestão e de
liderança, bem como as competências relacionais de gestão
tendo em conta os colaboradores existentes na instituição,
os alunos/formandos e os parceiros.
Listagem de ações frequentadas
(P)Os procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com
desenvolvimento de competências são estabelecidos e são
comunicados ao pessoal docente e não docente
É feita a definição partilhada de competências e objetivos
individuais entre avaliador é avaliado (pessoal docente e
não docente)
Registos de avaliação do desempenho
(P)Aposta-se na formação das estruturas intermédias para a
implementação da mudança
São
desenvolvidas
competências
necessárias
à
implementação da Flexibilidade Curricular e Educação
para a Cidadania
Listagem de ações frequentadas
(D)Existe o apoio e acompanhamento regular dos novos
membros da escola (docentes e não docentes são recebidos
pelo diretor e coordenadores, são realizadas reuniões entre
os docentes que lecionam as mesmas disciplinas para
planificação, articulação, aferição de critérios de

Sugestões de
melhoria
Elaboração de um Plano
de Formação revisto para a
comunidade
escolar,
articulado com o Projeto
Educativo e o Plano Anual
de
Atividades,
implementado
por
formadores internos e
externos

RAE
RAE.036

EQAVET
EQAVET.
DI.11

RAE.038

EQAVET.
DI.12

81

EQAVET.
DI.18
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avaliação...)
Atas das reuniões
(D) É feita a definição partilhada de competências e
objetivos individuais entre avaliador é avaliado (pessoal
docente e não docente)
Grelhas de avaliação
(P)Adotou-se a supervisão pedagógica como via para
monitorizar/ avaliar as competências do pessoal docente
em sala de aula
(D)Foram revistos os procedimentos de supervisão
pedagógica
Atas dos departamentos, documentação usada
(A) Está a ser implementada a melhoria/ revisão dos
procedimentos ou objetivos/ metas relacionadas com o
desenvolvimento de competências
Atas das reuniões
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3.3. Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades, promovendo o seu bem-estar
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação Sugestões de
(0-100)
melhoria

RAE

EQAVET

(P) A gestão dos recursos humanos impulsiona a autonomia e a

SC. 3.3

diversidade organizativa
São estabelecidos procedimentos ou objetivos/ metas
relacionados com o envolvimento dos docentes e não docentes
na gestão da escola e para as condições de trabalho. Esses
procedimentos são comunicados aos interessados
Regulamentos específicos das várias estruturas
(D)A comunidade educativa é motivada para participar no
desenvolvimento de planos, estratégias, objetivos; na conceção
de processos e na identificação e implementação de ações de
melhoria.
Atas das reuniões das várias estruturas
(D)São divulgadas ações de formação necessárias para o
cumprimento dos objetivos/metas
Listagem de ações (Email do diretor)
(D)Existe consensos entre as lideranças e o pessoal docente e
não docente relativamente aos objetivos a atingir e as formas de
medir a sua concretização.
É tida em conta a opinião dos colaboradores através de
questionários, bem como em reuniões das estruturas intermédias
com o diretor (distribuição do serviço, construção de
documentos estruturantes, plano de formação, definição da
oferta formativa, critérios de avaliação...)
São realizados anualmente inquéritos de satisfação ao pessoal
docente e não docente e são divulgados os resultados, que são
usados para as propostas de ações de melhoria
Questionários de Satisfação
(P)São asseguradas boas condições ambientais de trabalho em
toda a escola
Dados do Eco-Escolas

Proporcionar sistemas e
métodos adaptados para
recompensar as pessoas de
forma não financeira, (por
exemplo, prestar
reconhecimento público ou
apoio especial para
projetos)
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Valorização e
reconhecimento do
mérito através da
prática de
agradecimentos
públicos

RAE37

EQAVET.
DI.16

(P)São asseguradas as condições favoráveis para se alcançar um
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equilíbrio razoável entre a vida profissional e pessoal do pessoal
docente e não docente. Existem formas flexíveis e reajustáveis
de organização do trabalho a realizar, nomeadamente através da
gestão dos horários do pessoal docente e não docente
Horários
(D)São divulgadas as informações e decisões fundamentais do
Ministério da Educação a todo o pessoal docente e não docente
Indicações de serviço emails enviados
(D)Publicitação do resultado dos inquéritos de satisfação
aplicados ao pessoal docente e não docente
Relatório AA
(D)Divulgação dos resultados da escola ao pessoal docente e
não docente
Relatório AA
(C)Monitorização e avaliação dos procedimentos ou
objetivos/metas relacionadas com o envolvimento dos docentes
e não docentes na gestão da escola e sobre as condições de
trabalho com base nos resultados dos inquéritos de satisfação
Questionários
(C)Melhoria e revisão dos procedimentos ou objetivos/metas
relacionadas com o envolvimento dos docentes e não docentes
na gestão da escola e sobre as condições de trabalho com base
nos resultados dos inquéritos de satisfação
Atas das reuniões de trabalho e material produzido

Pontuação do Critério 3 (soma dos SC/3)

83.7
No subcritério 3, a escola tem evidências das suas boas práticas e desenvolve processos de
avaliação e revisão quer formais quer informais, mas que conduzem à melhorias nos processos
adotados.

Justificação da pontuação
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Critério 4: Parcerias e recursos
4.1. Desenvolver e gerir parcerias com outras organizações
Subcritério

Pontos fortes e evidências
(P) São identificados parceiros-chave
privados, públicos e da sociedade civil, e a
natureza das suas relações com a escola
As parcerias são escolhidas tendo em conta a
natureza da cooperação e as ações da escola
Apoiam-se
parcerias
pertinentes
e
abrangentes para levar a cabo as ações
previstas pela escola
Listagem dos parceiros/colaboradores da
escola

SC. 4.1

D)Estabelecimento de parcerias com
empresas da região visando os seguintes
objetivos:
.Melhoria das aprendizagens dos alunos
(operacionalização dos planos individuais de
transição (PIT); realização de formação em
contexto de trabalho/estágio dos alunos dos
cursos; deslocação de entidades à escola
para ações de curta formação com os alunos
(GNR, centro de saúde, outros); Inserção no
mercado de trabalho
Indicadores de desempenho: n.º de parcerias
associadas a cada atividade; taxa de sucesso
de alunos em formação em contexto de
trabalho, por empresa; % de alunos
contratados pelas empresas onde fizeram
formação em contexto de trabalho…)

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

EQAVET

Estabelecimento de procedimentos ou
objetivos/metas relacionadas com a
criação, gestão, monitorização e avaliação
de parcerias

Projetos e parcerias

Identificação dos
Projeto Educativo
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parceiros-chave

no

Valorização de protocolos e acordos de
cooperação/ associação com:
>Escolas congéneres e partilha de boas
práticas
>Instituição de ensino superior para a
formação e integração de alunos
.Centros
de
formação
para
a
operacionalização do plano de formação
>Bombeiros para a realização de
simulacros…
>Escola segura
Realização
de
projetos
empreendedorismo em parceria
empresas locais

EQAVET.
DI.10

de
com

Realização de reuniões com os empresários
locais para proposta de rede escolar com
vista à adequação da oferta educativa às
necessidades da região
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Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

Indicadores de perceção (satisfação dos
clientes em relação à atividade na qual
participaram parceiros…)
Listagem dos parceiros/colaboradores da
escola

Existência do dia temático em que se
promove a oferta formativa, cursos e saídas
profissionais em parceria com a autarquia,
empresas locais e distritais, universidade e
politécnicos, outros...

(D) São desenvolvidos projetos e formação
conjuntamente com outras instituições e
organizações do setor público pertencentes
ao setor da educação e a diferentes níveis
institucionais.
Listagem de projetos desenvolvidos

Valorização das parcerias em diversos
eventos da escola

(D) A escola envolve-se em iniciativas locais
São promovidas atividades na área da
responsabilidade social
Registos das participações

Monitorização de parcerias no âmbito dos
cursos profissionais assim como na
transição para a vida ativa

RAE

EQAVET

Realização de ações de diagnóstico
preventivo de saúde em parceria com o
centro de saúde e o hospital distrital

RAE.125

Monitorização
e
avaliação
dos
procedimentos
ou
objetivos/metas
relacionadas com a gestão de parcerias
Melhoria / revisão dos procedimentos ou
objetivos/ metas relacionadas com a gestão
de parcerias
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4.2. Desenvolver e implementar parcerias com os alunos/formandos
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

(D) Desenvolvimento de uma política de Processos de

Existência de procedimento aprovado para o envolvimento
dos alunos e encarregados de educação no planeamento
estratégico (PE, PAA, PAE, Autoavaliação), integrando as
suas sugestões
Divulgação sistemática das principais atividades e resultados
alcançados no jornal escolar e na página web da escola
Divulgação dos resultados da escola dentro dos
grupos/setores diretamente relacionados (alunos, pais/EE,);

(D)Divulgação da informação respeitando
princípios éticos e deontológicos; Divulgação
de informação para a comunidade educativa:
. Sítio da escola e folhetos
(D) Incentivo à participação na escola dos
diferentes atores educativos
Constituição do CG
(D)Defesa da transparência no que se refere
ao funcionamento da escola, bem como os
seus processos de tomada de decisão e
resultados através da divulgação dos seus
relatórios anuais e de autoavaliação
Relatórios
(D)Envolvimento dos alunos: reuniões do
Diretor com os Delegados e Subdelegados
Atas das reuniões
(D)Realização de inquéritos de satisfação
junto dos alunos e pais/EE
Questionários

RAE

Existência de procedimentos para recolha de sugestões,
reclamações e pedidos de informação dos alunos e pais/EE

informação proactiva (relativamente aos acompanhamento das
cursos oferecidos, sobre a forma como a turmas
escola é gerida, a organização geral da escola,
os processos, procedimentos e deliberações, os
documentos, as reuniões, entre outros).
Adequação da informação ao público-alvo.
Acesso à informação da escola pela
comunidade educativa
Sítio da escola, Facebook, folhetos

SC. 4.2

Sugestões de melhoria

81

Reforço da importância do Conselho Geral, composto por
alunos, pais/EE, autarquia e representante da comunidade
local, em diversas atividades: organização das eleições;
divulgação das suas decisões e orientações, participação dos
seus membros na vida/atividades da comunidade escolar e
sempre com referência aos mesmos, valorização da sua
presença e intervenção nos eventos/atividades)

RAE.044
RAE.045
RAE.046
RAE.023

Envolvimento dos pais/EE através da seguinte estratégia:
Reflexão e definição sobre o que a escola espera dos
pais/EE;
Diagnóstico (inquérito) para aferir se os pais/EE estão em
condições de responder às solicitações da escola;
Definição das ações que a escola deve desenvolver para
ajudar os pais/EE a colaborar no trabalho dos seus filhos:
O diretor reúne, uma vez por período, com os pais/EE
representantes das turmas;
A escola promove atividades dirigidas aos pais/EE,
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Subcritério

Pontos fortes e evidências
(C) Revisão de procedimentos da escola em
função dos resultados dos inquéritos de
satisfação aplicados aos alunos e pais/EE
Relatório AA

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

Sugestões de melhoria

RAE

sobretudo executadas pelos seus filhos;
Os pais/EE colaboram na realização do PAA e outros
documentos estruturantes em reuniões de representantes dos
mesmos;
Existência de sistema de recolha de sugestões e reclamações.
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4.3. Gerir os recursos financeiros
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria

(P) Assegurar que os recursos financeiros são utilizados de forma eficiente e eficaz de

SC. 4.3

acordo com a estratégia e o planeamento.
Atas do C. Administrativo
(P) Analisar os riscos e oportunidades das decisões financeiras, numa perspetiva a curto e a
longo prazo.
Atas do C. Administrativo
(D) Assegurar a transparência orçamental e financeira
Atas do C. Administrativo
(D) Introduzir sistemas de planeamento e monitorização orçamental
Atas do C. Administrativo
(D) Estabelecimento de procedimentos ou objetivos/metas relacionados com a gestão de
recursos financeiros
Atas do C. Administrativo
(P)Elaboração do orçamento anual em função do Plano Anual de Atividades e recursos Divulgação dos
disponíveis
resultados financeiros
(D) Comunicação dos procedimentos e/ou objetivos/metas
Atas do C. Administrativo
(P)Gestão integrada de projetos e disponibilidade financeira
Atas do C. Administrativo
(D)Elaboração anual da conta de gerência
Conta de gerência
(D)Apresentação explicativa da conta de gerência ao Conselho Geral
Ata do C Geral
(C)Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas relacionados com a gestão
de recursos financeiros
Atas do C. Administrativo
(A) Melhoria/revisão dos procedimentos ou objetivos/metas relacionados com a gestão de
recursos financeiros
Atas do C. Administrativo

85

Apresentação no Plano
Anual de Atividades dos
custos das atividades
afetos a cada
Departamento ou outra
estrutura intermédia
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4.4. Gerir o conhecimento e a informação
Subcritério

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontos fortes e evidências

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

(D) Rigor na exportação de dados às entidades competentes

RAE
RAE42

Dados exportados

RAE43
(C)Monitorização da informação e do conhecimento da escola,
assegurando a sua relevância, exatidão e fiabilidade, articulando-a com o
planeamento estratégico e com as necessidades atuais e futuras da
comunidade educativa
(D)Partilha permanente
funcionários
Atas das reuniões

SC. 4.4

do

conhecimento

entre

professores

Utilização de diversos
suportes de apoio à
comunicação (Moodle;
painéis informativos; página
da escola; newsletter; jornal)

e

(D)Estabelecimento de procedimentos ou objetivos/metas relacionados
com a gestão do conhecimento entre as estruturas da escola, a
comunicação interna, a recolha, disponibilização e permuta de Comunicação interna e
externa
informação com a comunidade educativa
(C)Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas
relacionados com a gestão do conhecimento entre as estruturas da escola,
a comunicação interna, a recolha, disponibilização e permuta de
informação com a comunidade educativa.
(D)Gestão normalizada de documentos
Documentos estruturantes da escola no websítio
Documentação em uso

81

Existência de email
institucional
RAE44
Existência de uma equipa de
manutenção da página Web,
newsletters e blog das
bibliotecas e Facebook da
escola

(D)Divulgação dos conteúdos discutidos nas reuniões de Conselho
Pedagógico
Minutas das reuniões, atas departamentos
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4.5. Gerir os recursos tecnológicos
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a
Pontuação
melhorar
(0-100)
(pontos fracos)

Sugestões de melhoria

RAE

(P)Conceber a gestão das tecnologias em conformidade com os objetivos

SC. 4.5

operacionais e estratégicos. Definir como as TIC podem ser utilizadas para
melhorar a prestação de serviços
Inventário, Regulamentos das salas de informática
(D) Garantir uma utilização segura, eficaz e eficiente da tecnologia
Utilizar eficientemente tecnologias apropriadas para: Apoiar as atividades de
aprendizagem e de melhoria; Apoiar o desenvolvimento e a manutenção de
redes internas e externas de comunicação; Apoiar a gestão financeira ;
Apoiar a interação e a comunicação no seio da escola; Apoiar as interações
com os alunos
Requisições das salas de informática
(D)Estabelecimento de procedimentos ou objetivos/metas relacionados com
a gestão das tecnologias e a forma como estas podem apoiar os diversos
processos da escola, nomeadamente os processos de suporte ao processo
ensino-aprendizagem
Requisições das salas de informática
(D)Comunicação dos procedimentos e/ou objetivos/metas
(D)Utilização das tecnologias no processo ensino-aprendizagem, como
suporte à criação de ambientes educativos inovadores. Ex: Sala de
informática, Utilização de quadros interativos
Requisições das salas de informática
(D)Divulgação de ações de formação necessárias para o cumprimento dos
objetivos/metas
Emails do diretor
(C)Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas
relacionados com a gestão das tecnologias e a forma como estas podem
apoiar os diversos processos da escola, nomeadamente os processos de
suporte ao processo ensino-aprendizagem
Registos de utilização
(A)Melhoria/revisão dos procedimentos ou objetivos/metas relacionados

Diminuir o uso de
papel
Melhor utilização
dos recursos

Existência de clubes de rádio,
jornalismo e televisão, contando com
a participação dos alunos

0

Substituição de suportes impressos
por suportes digitais
RAE78

127

Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a
Pontuação
melhorar
(0-100)
(pontos fracos)

Sugestões de melhoria

RAE

com a gestão das tecnologias e a forma como estas podem apoiar os diversos
processos da escola, nomeadamente os processos de suporte ao processo
ensino-aprendizagem
Material produzido
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4.6. Gerir os recursos materiais
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a
melhorar
(pontos
fracos)

Pontuação
(0-100)

(P)Organização e afetação dos recursos materiais com vista à obtenção de impactos

SC. 4.6

positivos na qualidade das aprendizagens e tendo em conta as necessidades e
expectativas de todos os alunos
Distribuição de serviço
(D)Disponibilização dos espaços e equipamentos da escola para atividades da comunidade
Plano de atividades da direção
(P)Equilibrar a eficiência e a adequação das infraestruturas com as necessidades e
expectativas dos alunos/formandos
Relatórios de qualidade
(P-D)Assegurar a utilização segura, eficaz e eficiente das instalações
Requisições das salas de informática
(P-D)Assegurar uma utilização eficiente e eficaz dos edifícios
Requisições das salas de informática
(P-D)Assegurar a utilização eficiente, eficaz e sustentável dos recursos energéticos e
das viaturas, bem como a sua otimização
Requisições das salas de informática
(D)Assegurar a existência de acessos adequados aos edifícios de modo a satisfazer as
necessidades específicas e as expectativas dos utilizadores da escola
Plano de atividades da direção
(C)Assegurar e monitorizar a manutenção eficaz dos edifícios, equipamentos e
instalações, com respeito pelos padrões ambientais e os critérios de eficiência e
custo-eficácia.
Relatórios de qualidade
(P)Desenvolver uma política integrada para gestão dos ativos materiais, incluindo a
sua reciclagem/tratamento
Compostagem
(P)Estabelecimento de procedimentos ou objetivos/metas relacionados com a gestão
dos recursos materiais
Existência de procedimento para requisição de material
Existência de manual de procedimentos para a gestão patrimonial

Sugestões de
melhoria

RAE

Elaboração de relatórios RAE039
por parte dos diretores de
instalações
RAE040

RAE041

RAE126

85

129

Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a
melhorar
(pontos
fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria

RAE

Existência de manual de boas práticas para a poupança de recursos energéticos
Existência de plano de emergência
(D)Adaptação dos laboratórios e oficinas face às necessidades dos alunos
Limpeza permanente das mesas das salas de aula após cada turno de aulas
Existência de manual de procedimentos para a limpeza das instalações
Realização de simulacros de incêndio/catástrofes naturais
Implementação dos Projeto Eco-Escola (recolha de pilhas, roupa, equipamentos
eletrónicos/informáticos e outros)
(P)Comunicação dos procedimentos e/ou objetivos/metas
Atas das reuniões de Conselho Pedagógico e Departamentos
(P)Divulgação de ações de formação necessárias para o cumprimento dos
objetivos/metas
(P-D)Disponibilização de recursos à comunidade, designadamente através da
cedência de instalações a instituições locais
Pedidos de instalações/equipamentos
(D)Divulgação de ações de sensibilização para a boa gestão dos desperdícios;
Participação em projetos que promovem a reciclagem
Projeto Eco-escolas
(D)Divulgação dos equipamentos adquiridos e obra realizada
Sítio da escola, atas das reuniões de Conselho Pedagógico e Geral
(C)Levantamento, no final de cada ano letivo, das necessidades de melhoria nos
domínios organizacionais e físicos
Inventários dos vários espaços
(C)Monitorização regular, através de questionário, da adequação e eficácia dos
materiais e dos recursos didáticos utilizados
Questionários de satisfação
(C)Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas relacionados com
a gestão dos recursos materiais
Atas das reuniões de departamento, Relatório AA
(A)Melhoria/revisão dos procedimentos ou objetivos/metas relacionados com a
gestão dos recursos materiais Relatório AA
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Pontuação do Critério 4 (soma dos SC/6)

82.9

No critério 4, nota-se que a escola tem boas práticas e são diversificadas. É feita uma avaliação e revisão quer
formal quer informal, o que permite a introdução de ajustes necessários.
Justificação da pontuação
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Critério 5 Processos
5.1. Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática
Subcritério

SC. 5.1

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

PLANEAR
Acompanhamento das
O processo de ensino-aprendizagem está documentado
turmas
e visa o alcance de objetivos específicos Atas dos
Departamentos
Os recursos são alocados, tendo em conta os objetivos
da escola. Foram criados indicadores de desempenho
para os alunos/formandos a fim de se monitorizar
melhor a eficácia do processo de ensino-aprendizagem
São atribuídas responsabilidades na condução do
processo de ensino-aprendizagem Atas dos
Departamentos
Existem critérios pedagógicos na constituição das
turmas Critérios de seleção de alunos
Há flexibilidade na gestão do trabalho com as turmas
São dadas respostas educativas adaptadas às
necessidades de formação dos alunos com vista ao
desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória Atas dos Departamentos e
conselhos de turma
São desenvolvidas práticas de organização e gestão do
currículo e da aprendizagem para uma educação
inclusiva; São desenvolvidas medidas universais,
seletivas e adicionais de inclusão dos alunos
Atas conselhos de turma
Estão integradas no currículo atividades culturais,
científicas, artísticas e desportivas Ata do Conselho
Geral
Há iniciativas de inovação curricular e pedagógica;
Recorre-se à metodologia de projeto e a atividades
experimentais Plano de atividades

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

RAE

EQAVET

PROCESSO
ENSINOAPRENDIZAGEM
Caracterização
(início do ano);

da

turma

Apoios

RAE.028

Definição de critérios para o
Quadro de Mérito; Definição RAE.029
de
critérios
de
reconhecimento para os
alunos;
entrega
de RAE.055
prémios/diplomas

85

Coordenação entre diretores
de cursos profissionais no
sentido de enriquecer as RAE.058
práticas de ensino
Aulas de recuperação e apoio
educativo
Utilização de manuais
digitais

(RAE.059
RAE.060
RAE.061
RAE.062
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Subcritério

Pontos fortes e evidências
Foram definidas as medidas de suporte à aprendizagens
e à inclusão que promovam a igualdade de
oportunidades de acesso ao currículo
As estratégias de ensino e aprendizagem são
diversificadas com vista à melhoria das aprendizagens,
incluindo o desenvolvimento do espírito crítico, a
resolução de problemas e o trabalho em equipa O
processo ensino-aprendizagem é preparado em
departamento; São estabelecidos os procedimentos ou
objetivos/metas relacionados com a gestão do processo
ensino-aprendizagem
Foram adotadas práticas de diferenciação pedagógica e
de supervisão em sala de aula
São usados métodos de avaliação de diagnóstico,
formativa e sumativa
Os critérios de avaliação e instrumentos de avaliação
são discutidos e ajustados pelos professores dos
departamentos e divulgados aos alunos
Os alunos são informados, no início de cada módulo,
dos objetivos da aprendizagem, dos critérios de
avaliação e dos conteúdos a trabalhar Atas dos
Departamentos e Conselhos de turma
EXECUTAR
Existem estratégias para a manutenção de ambientes de
sala de aula propícios à aprendizagem e para a
melhoria dos resultados de alunos em grupos de risco,
como os oriundos de contextos socioeconómicos
desfavorecidos
Atas dos Departamentos e Conselhos de turma
Os instrumentos de avaliação são diversificados e, tal
como os critérios, são aferidos pelos departamentos;
Privilegia-se a avaliação formativa Eis alguns
exemplos de práticas pedagógicas em sala de aula:
.Utilização de smartphones em sala de aula para
pesquisas;

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

RAE

EQAVET

RAE.066
RAE.067
RAE.068
RAE.069
RAE.070
RAE.071
RAE.072
RAE.073
RAE.074

RAE.075
RAE.076
RAE.077
RAE.078
RAE.079

RAE.083
RAE.085
RAE.086
RAE.087
RAE.088

EQAVET.
DI.14

EQAVET.
DI.24
EQAVET.
DI.19
133

Subcritério

Pontos fortes e evidências
.Aprendizagem por Projeto
.Aprendizagem baseada em Problemas
.Trabalho prático
Atas dos Departamentos
Os alunos e as suas famílias são informados dos
progressos e ou dificuldades apresentadas
Registos dos contactos dos diretores de turma
O desenvolvimento do currículo é monitorizado; os
docentes desenvolvem práticas de supervisão
pedagógica. A partilha de experiências em
departamento e a supervisão pedagógica permitem
alterações na prática letiva e a sua melhoria
Documentos de supervisão
Foi implementada a supervisão pedagógica
Existem momentos de monitorização do processo
ensino-aprendizagem em reuniões de departamento e
de Conselho de Turma, baseada sobretudo nas
planificações, metas/cumprimento de programas e na
análise de resultados internos
O coordenador de departamento analisa com os
professores da sua equipa a forma como está a decorrer
o processo de ensino-aprendizagem e a melhor forma
de atuar para atingir os objetivos nas reuniões
As reuniões previstas em conselho pedagógico (de
departamento) e no conselho de diretores de turma
(conselhos de turma) que se realizam, ao longo do ano,
têm sempre em conta uma avaliação sistemática da
forma como está a decorrer o processo educativo dos
alunos e a introdução das correções necessárias que
ficam anotadas em atas
Os resultados são monitorizados e analisados pelos
docentes e, sempre que necessário, são desenvolvidas
novas estratégias de ensino Atas do Conselho
Pedagógico, Departamentos e Conselhos de Turma
Os resultados do processo de avaliação são discutidos
com as partes interessadas, sendo elaborados planos de

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

RAE

EQAVET
EQAVET.
DI.22

RAE.051
RAE.053
RAE.054
RAE.047
RAE.048
RAE.049
RAE.050
RAE.112
RAE.113
RAE.114
RAE.115
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Subcritério

Pontos fortes e evidências
ação adequado Atas dos Departamentos
São realizadas reuniões com os pais/EE para
acompanhamento dos progressos dos alunos e dos
resultados do processo de ensino-aprendizagem
Registos de presença
São adotados processos de monitorização com base nos
indicadores EQAVET Mapas de registo de dados
PROCESSO
CÍVICO
(DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E BEM-ESTAR DOS ALUNOS,
SOLIDARIEDADE E CIDADANIA

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

RAE

EQAVET

RAE.090
RAE.092 a
104
RAE.084
RAE.089
RAE.091
RAE.052

PLANEAR
Foi construída a Estratégia de Escola de Educação para
a Cidadania – Atas do Conselho Pedagógico e
documentação produzida
EXECUTAR
São promovidos a autonomia e a responsabilidade
individual, a participação, a assiduidade e
pontualidade, o trabalho voluntário, a solidariedade e a
participação democrática quer através de atividades em
contexto de sala de aula quer em projetos e ou
participações em ações da comunidade
Plano de atividades
PROCESSO – GESTÃO DA DISCIPLINA
São definidas as regras de conduta Regulamento
Interno
São atribuídas responsabilidades pelos processos de
gestão da disciplina
Despachos do diretor

RAE.110
RAE.111
RAE.030
RAE.109
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5.2. Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos/formandos/partes interessadas
Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

(P)São identificados os resultados (serviços e Envolvimento dos

SC. 5.2

produtos) dos processos-chave Relatório AA
alunos e das famílias
(P)A oferta educativa é adequada aos interesses
dos alunos e às necessidades de formação da
comunidade envolvente
Reuniões de rede
(D)Os alunos/formandos, ou os seus representantes
legais, e outras partes interessadas são envolvidos
na conceção e melhoria dos serviços e produtos
São
disponibilizados
serviços
de
informação/atendimento acessíveis a toda a
comunidade educativa através do seguinte:
.Atendimento pela secretaria ou diretor(a) (em
função do assunto);
.Atendimento dos diretores de turma aos pais/EE;
.Atendimento telefónico;
.Atendimento via correio eletrónico;
.Receção presencial;
.Flexibilização de horários de atendimento, de
acordo com as necessidades, pelo diretor e DT;
.Disponibilidade dos DT para receberem os
encarregados de educação fora do horário
estipulado; É promovida a acessibilidade da
instituição (por exemplo: horários flexíveis de
atendimento).
Questionários de satisfação
(D)Os alunos participam nas iniciativas da escola para
a formação pessoal e cidadania Plano de atividades
Os alunos participam em diferentes estruturas e
órgãos da escola
Atas dos conselhos de turma
(D)Os alunos/formandos, ou os seus representantes

Sugestões de melhoria

RAE

EQAVET

Envolvimento dos alunos na RAE.056
prestação de serviços da escola:
.Responsabilização das estruturas
estudantis na gestão das ofertas e
RAE.057
do espaço…
Envolvimento dos pais/EE na
prestação de serviços da escola

RAE.031
RAE.105
RAE.106
RAE.107
RAE.127

85
RAE.080
RAE.081
RAE.082
RAE.119

EQAVET.
DI.17
EQAVET.
DI.21
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legais, as outras partes interessadas-chave e o
pessoal da escola são envolvidos na prestação de
serviços
A satisfação dos alunos/formandos é regularmente
avaliada
Questionários de satisfação
(D)Existe a comunicação de informação adequada
e fiável com o objetivo de prestar assistência aos
alunos/formandos, e outras partes interessadas
relevantes, bem como informá-los sobre as
mudanças implementadas
Divulgação de orientações e regulamentações
numa linguagem simples e clara para os alunos;
.Disponibilização de documentos em vários
formatos (papel; formato digital)
Sítio da EPDRS; placard dos alunos Indicações de
serviço
(D)Constituição de focus groups e realização de
assembleias de delegados para auscultação direta
de necessidades e interesses dos alunos com vista
à melhoria de produtos/serviços prestados pela
escola, designadamente os padrões de qualidade
do processo de ensino-aprendizagem;
Atas das reuniões
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5.3. Coordenar os processos em toda a instituição de ensino e formação e com outras organizações
Subcritério

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

Pontos fortes e evidências

(P) Articulação curricular vertical e horizontal a nível Parcerias

Apresentação no Projeto
Educativo dos respetivos
parceiros

da planificação e desenvolvimento curricular
Projetos transversais no âmbito da estratégia de
educação para a cidadania Planificações

SC. 5.3

(D)Elaboração de planificações de longo e médio prazo
comuns ao mesmo nível de ensino;
Planificações
(P)Definir a cadeia de prestação de serviços a que
pertence a instituição e os respetivos parceiros.
Organograma
(D)Avaliar o destino dos formandos após a conclusão da
formação, incluindo informação sobre o emprego obtido,
proporção de formandos empregados após a conclusão da
formação; taxa de colocação; taxa de desemprego; taxa de
satisfação dos formandos e empregadores com as
competências/ qualificações adquiridas)

Pontuação do Critério 5 (soma dos SC/3)

Justificação da pontuação

Sugestões de melhoria

RAE

EQAVET

RAE63

RAE64

EQAVET.DI.15
85

RAE65

85.3

Apesar de ainda serem necessários algumas melhorias, a escola tem boas práticas e faz a revisão e
avaliação das suas ações.
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CRITÉRIOS DE RESULTADOS
Critério 6: Resultados orientados para o aluno/formando e outras partes interessadas-chave
6.1. Medições da perceção
Subcritério

SC. 6.1

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar Pontuação
(pontos fracos)
(0-100)

A imagem global da escola – Atividades de divulgação nº de
Envolvimento dos
atividades para que é convidada
alunos e das famílias
Perceção dos alunos, dos encarregados de educação, de outras
entidades da comunidade acerca da escola Questionários de
satisfação
Envolvimento e participação dos alunos/formandos e das outras
partes interessadas nos processos de ensino, funcionamento e
tomada da decisão da escola Constituição das equipas
Níveis de qualificações e resultados obtidos Taxas de conclusão
Resultados relativos à qualidade dos serviços de apoio, tais
como bibliotecas/refeitório/bar, instalações, edifícios e
equipamento, tecnologias de informação e comunicação (TIC),
entre outros Questionários de satisfação
Taxa de satisfação dos monitores com as competências/
qualificações adquiridas Questionários aplicados
Informação disponível e sua receção por parte dos
alunos/formandos
Nível de confiança pública para com a escola e os seus serviços
Grau de satisfação das partes interessadas (pais/EE e alunos)
com a prestação da escola a nível de serviço educativo,
acompanhamento dos alunos e resultados; quanto à imagem
global da escola; quanto à qualidade dos processos de ensino e
formação; quanto ao envolvimento no funcionamento e tomada
de decisões Questionários de satisfação

Sugestões de
melhoria
Grau de satisfação

RAE

EQAVET

RAE.119
RAE.120
RAE.121

EQAVET.
IQ.6.2

84

EQAVET.
IQ.6.3

EQAVET.
IQ.10.2
EQAVET.
IQ.9.2
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6.2. Medições do desempenho
Subcritério

SC. 6.2

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Frequência das revisões regulares, conjuntamente com as
Envolvimento dos alunos e
partes interessadas, para monitorizar as suas necessidades de
das famílias
mudança e o grau em que as mesmas são satisfeitas
Atas das reuniões de Conselho Pedagógico e Departamentos
Resultados da acessibilidade da escola
Resultados relativos à prestação de serviços e dos produtos
Número de canais de informação e sua eficiência
Disponibilidade de objetivos e resultados de desempenho da
instituição
Resultados relativos aos níveis de qualificações e resultados
Número de alunos/formandos que atingem níveis superiores
de educação
Número de alunos/formandos que continuam o seu processo
de aprendizagem ao longo da vida
Percentagem de alunos/formandos que presta informação sobre
o emprego obtido após a conclusão da formação
Nº de ações de envolvimento dos pais/EE na gestão da
escola
Nº de reuniões realizadas com os pais/EE
Nº de ações de envolvimento dos alunos na gestão da escola
% de convocatórias a pais/EE transmitidas em tempo útil
para resolução de questões educativas ou comportamentais
% de pais/EE que foram recebidos pelo(a) diretor(a) de
turma
% de pais/EE que estão presentes nas reuniões de pais/EE
convocadas pelo(a) diretor(a) de turma ou escola
Nº de casos de indisciplina registados
Nº de casos de violência registados
Nº de canais de informação/comunicação em uso
Documentos de registo - Relatório AA
Resultados ao nível do cumprimento das regras e disciplina
Relatórios Diretor de Turma

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

EQAVET

Número de sugestões recebidas e
implementadas
Nº de eventos organizados para
os pais/EE
%
de
sugestões
tratadas/implementadas e % de
reclamações recebidas/tratadas
Nº de ações de promoção de
informação sobre os cursos e as EQAVET.I
saídas vocacionais

Q.6.1

68
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Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de melhoria

EQAVET

Resultados relativos à qualidade das atividades de ensino e
formação e de outros serviços
Questionários de satisfação

Pontuação do Critério 6 (soma dos SC/2)

76.1

A pontuação atribuída deriva dos inquéritos de satisfação aplicados aos pais/EE, alunos e parceiros. Verifica-se
que a escola encontra-se num processo de melhoria e parte das suas metas foram alcançadas.
Justificação da pontuação
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Critério 7: Resultados das pessoas
7.1. Medições da perceção
Subcritério

SC. 7.1

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Resultado relativos à perceção global das pessoas com
Formação do pessoal docente
A imagem e o desempenho global da escola (para a sociedade,
enão docente
alunos/formandos e outras partes interessadas)
O envolvimento das pessoas na escola, o processo de tomada de decisão e a
consciencialização da sua missão, visão e valores
Resultados dos questionários de satisfação
Os mecanismos de consulta e diálogo
Atas das reuniões de trabalho
Resultados relativos à perceção da liderança e aos sistemas de gestão
Resultados dos questionários de satisfação
A capacidade da gestão de topo para dirigir a escola ( por exemplo, fixação
de objetivos, alocação de recursos, avaliação do desempenho global da
escola, estratégia na gestão de recursos humanos, entre outros) e comunicar
estes aspetos
A divisão de tarefas e o sistema de avaliação relativamente às pessoas
A abordagem da escola face às mudanças e às inovações.
Documentação produzida pelo diretor, grelhas de registo de dados
A conceção e gestão dos diferentes processos da escola Regulamento Interno
Resultados relativos à satisfação com as condições de trabalho
O clima de trabalho
Abordagem das questões sociais (por exemplo, flexibilidade do horário de
trabalho, conciliação da vida pessoal e profissional)
Resultados relativos à motivação e satisfação com o desenvolvimento da
carreira e das competências
Desenvolvimento da carreira e competências
Motivação
Acesso e qualidade da formação em relação com os objetivos estratégicos da
escola
Resultados dos questionários de satisfação

Pontuação
Sugestões de melhoria
(0-100)

Planeamento de formação
Reconhecimento público do
desempenho
Aumento do grau de
satisfação

85
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7.2. Medições do desempenho
Subcritério

SC. 7.2

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Indicadores relativos à motivação e ao envolvimento (por exemplo, Formação do pessoal docente e
taxas de resposta aos inquéritos ao pessoal)
não docente
Taxa de resposta aos inquéritos aplicados ao pessoal docente e não Indicadores
relativos
ao
docente
desenvolvimento
de
Indicadores relativos ao desempenho individual
competências (por exemplo,
Resultados da avaliação do desempenho
participação em ações de
Nível de envolvimento em atividades de melhoria
formação e taxas de sucesso,
% de colaboradores que participa nas atividades de melhoria
utilização
eficiente
dos
orçamentos para ações de
Nível de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação.
formação)
% de colaboradores sem dificuldade na utilização das TIC
Frequência do reconhecimento
Indicadores relativos à capacidade do pessoal docente e não docente dos esforços individuais e em
para lidarem com os alunos/formandos e outras partes interessadas e equipa
responder às suas necessidades
Registos de reclamações dos alunos/formandos respeitante ao
Frequência da participação
comportamento do pessoal/professores/formadores.
voluntária no contexto das
atividades relativas à
responsabilidade social
promovidas pela escola

Pontuação do Critério 7 (soma dos SC/2)

Justificação da pontuação

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria
Frequência da participação
voluntária no contexto das
atividades
relativas
à
responsabilidade
social
promovidas pela escola e
em ações de formação

EQAVET
EQAVET.
IQ.2.1

>Grau de satisfação

80

82.6
A pontuação atribuída deriva dos inquéritos de satisfação aplicados ao pessoal docente
e não docente. Verifica-se que a escola encontra-se num processo de melhoria e parte
das suas metas foram alcançadas.
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Critério 8: Resultados da responsabilidade social
8.1. Medições da perceção
Subcritério

SC. 8.1

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

A perceção pública relativamente ao Parcerias/Comunicação
desempenho da escola, impacto da sua Consciência pública do impacto das realizações
atividade e reputação
da escola na qualidade de vida dos alunos
Perceção da reputação da escola
Perceção do envolvimento na comunidade
Perceção da abordagem às questões ambientais
local, na qual a escola está inserida
(por exemplo, perceção da pegada ecológica,
gestão da energia, consumo reduzido de água e
Grau de satisfação da comunidade com a eletricidade, proteção contra a poluição sonora e
imagem da escola (concelho e áreas atmosférica, estimulo à mobilidade através do
limítrofes), ao desempenho global da escola, transporte público, gestão dos resíduos
ao impacto das realizações da escola
potencialmente tóxicos, entre outros)
Questionários de satisfação
Perceção do impacto social em termos de
desenvolvimento sustentável a nível local,
regional, nacional e internacional

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria
Grau de satisfação da
comunidade acerca da
imagem pública da escola
veiculada
pela
comunicação social

RAE
RAE.124

89

Perceção do impacto social sobre a qualidade da
participação democrática dos alunos a nível
local, regional, nacional e internacional (por
exemplo, organização de conferências abertas
sobre assuntos políticos complexos, visitas a
antigos campos de concentração, etc.)
Perceção da imagem da escola, na cobertura
realizada pelos meios de comunicação social, no
que respeita à sua responsabilidade social
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8.2. Medições do desempenho
Subcritério

Pontos fortes e evidências
As atividades da escola para preservar e sustentar os recursos
Dados do Plano de exploração
Apoio dedicado a cidadãos socialmente desfavorecidos

SC. 8.2

Áreas a melhorar
(pontos fracos)
Parcerias/Comunicação
Número e qualidade das relações
com as autoridades locais, grupos
e representantes da comunidade

Importância e qualidade do conhecimento e permuta de informações com
outras organizações
Grau e importância da cobertura
Disponibilização dos espaços e equipamentos da escola para atividades da positiva e negativa dos meios de
comunidade
comunicação (número de artigos,
Registo de pedidos de equipamentos e instalações
frequência, âmbito e conteúdo)
O desempenho da escola em termos de responsabilidade social e
Importância e qualidade do apoio
envolvimento da comunidade
Nº de projetos nacionais e internacionais em que a escola participa
a projetos internacionais de
Nº de participações da escola em projetos relativos à sustentabilidade desenvolvimento e participação
dos recursos
do pessoal docente e não docente
Nº de protocolos formais com empresas, autarquia, associações e
alunos/formandos
em
culturais e de ensino
atividades filantrópicas (por
Nº de participações da escola em programas de ação no âmbito da exemplo, número de projetos
educação para a cidadania
comemorativos
ou
de
Taxa de participação em projetos sociais inovadores
voluntariado orientado para a
Taxa de participação em projetos internacionais
caridade, número de voluntários,
Nº de alunos que beneficiam de apoio social (fora da obrigação legal) entre outros.)
Nº de notícias sobre a escola escritas em jornais e revistas
Resultados da monitorização/avaliação do envolvimento da escola em
iniciativas locais
Relatório AA

Pontuação do Critério 8 (soma dos SC/2)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria

RAE

Nº de prémios e louvores
recebidos pela escola no
âmbito da responsabilidade
social
Nº de prémios de mérito
atribuídos a alunos por
parte da edilidade e
empresas parceiras
Nº de agradecimentos
públicos recebidos
RAE.125

RAE.126

71

80.1
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A pontuação atribuída deriva dos inquéritos de satisfação aplicados aos pais/EE, alunos
e parceiros, tal como ao pessoal docente e não docente. Verifica-se que a escola
encontra-se num processo de melhoria e parte das suas metas foram alcançadas.
Justificação da pontuação
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Critério 9: Resultados do desempenho-chave
9.1 - Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos
Subcritério

SC. 9.1

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

O nível de qualidade dos serviços prestados em Processos de acompanhamento das
relação aos padrões e regulamentos
turmas/Envolvimento dos alunos e das
Relatório de Avaliação externa
famílias
Taxa de conclusão elevada (superiores à média) Resultados de desenvolvimento e
Resultados em termos de output ( qualidade na valorização dos alunos de excelência
prestação de serviços , como por exemplo: o
número de estudantes inicialmente inscritos e o Resultados da monitorização/avaliação
número de estudantes que se diplomaram; taxa das atividades desenvolvidas na escola
de admissões/insucesso para o nível seguinte; da iniciativa dos alunos
entre outros)
Taxa de integração no mundo do trabalho
Resultados da monitorização/avaliação
Taxa de acesso dos alunos ao ensino superior da participação dos alunos em
Grelhas de registo de dados/Questionários
diferentes estruturas e órgãos da escola
Taxa de conclusão dos cursos (Número de
formandos que concluíram com êxito cada Resultados da monitorização/avaliação
modalidade/ Número de formandos que do trabalho voluntário
abandonaram cada modalidade) Registos
administrativos
Resultados da monitorização/avaliação
Resultados em termos de outcome (efeitos do das iniciativas destinadas a valorizar os
output dos serviços prestados, na sociedade e resultados académicos e sociais
nos beneficiários diretos, como por exemplo
taxa de alunos/formandos integrados no nível de
educação seguinte ou no mercado de trabalho)
Resultados internos contextualizados, tais como
taxa de sucesso em todos os ciclos de ensino vs
metas definidas
Grelhas de registo de dados/Questionários
Percentagem dos alunos da escola que conclui o
ensino secundário profissional até três anos após

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria

RAE

EQAVET

Resultados e impactos da RAE.094
escola no que respeita aos RAE.096
seus processos-chave

RAE.098
RAE.101
RAE.102
RAE.103
RAE.116
RAE.117
RAE.118
RAE.122
RAE.123

81

EQAVET.
IQ.3.1
EQAVET.
IQ.4.1
EQAVET.
IQ.5.1
EQAVET.
IQ.5.2
EQAVET.
IQ.7.1
EQAVET.
IQ.8.1
EQAVET.
IQ.8.2
EQAVET.
IQ.9.1
EQAVET.
IQ.10.1
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Subcritério

Pontos fortes e evidências
ingressar na oferta, entre os que vieram
diretamente do 3.º ciclo Registos administrativos
Taxas de conclusão da oferta dentro do número
de anos previsto Registos administrativos
Elevada taxa de sucesso
Taxa de sucesso dos alunos que estão a
usufruir de medidas de suporte à
aprendizagem e inclusão
Taxa de sucesso dos alunos que participam
em aulas de recuperação e apoio educativo
Taxas de sucesso dos alunos que beneficiam
de apoio social (legalmente previsto)
Resultados relativos às medidas de promoção
de sucesso escolar
Nº de respostas concretizadas à medida dos
alunos (Educação Inclusiva)
Programa educativo individual e/ou com plano
individual de transição
Resultados dos alunos com relatório técnicopedagógico, Registos administrativos
Monitorização/avaliação da participação dos
alunos nas iniciativas da escola para a formação
pessoal e cidadania
Resultados da monitorização/avaliação da
participação dos alunos em diferentes estruturas
e órgãos da escola Relatório AA
Percentagem de alunos retidos/excluídos por
faltas Registos administrativos
Percentagem das ocorrências em que foram
aplicadas medidas disciplinares sancionatórias

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria

RAE

EQAVET

RAE.106
RAE.107

RAE.108
RAE.109

RAE.111
RAE.112
RAE.113
RAE.114
RAE.115

Resultados da avaliação das Normas e código de
conduta
Resultados da monitorização/avaliação do
trabalho voluntário
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Subcritério

Pontos fortes e evidências

Áreas a melhorar
(pontos fracos)

Pontuação
(0-100)

Sugestões de
melhoria

RAE

EQAVET

Resultados da monitorização/avaliação das
ações de solidariedade
Resultados da monitorização/avaliação das
ações de apoio à inclusão
Resultados da monitorização/avaliação das
ações de participação democrática
Resultados
do
benchmarking
(análise
comparativa) em termos de outputs
(posicionamento da escola comparado com
outras)
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9.2. Resultados internos: nível de eficiência
Subcritério

Pontos fortes e evidências
Resposta da liderança aos resultados e conclusões das medições
Eficiência da instituição em gerir os recursos disponíveis
Evidências da autoavaliação na melhoria organizacional da escola
Evidências da autoavaliação na definição das necessidades de
formação contínua e avaliação do seu impacto
Valor acrescentado da utilização das tecnologias de informação e
comunicação para aumentar a eficiência, reduzir a carga
administrativa e melhorar a qualidade do serviço prestado

Áreas a
Pontuação
melhorar
(0-100)
(pontos fracos)

Sugestões de
melhoria

RAE

Eficiência,
eficácia, RAE.011
inovação e melhoria RAE.012

Autoavaliação

Monitorização,
avaliação e revisão dos
processos de
autoavaliação e Plano
de Melhoria

RAE.013
RAE.014
RAE.015

EQAVET
EQAVET.
IQ.2.2

Resultados das inspeções e auditorias sobre a gestão financeira e os
orçamentos e o cumprimento dos objetivos financeiros.

SC. 9.2

Eficiência, eficácia, inovação e melhoria
Resultados das inspeções e auditorias sobre a gestão financeira
Nº de protocolos estabelecidos com entidades parceiras
Nº de ações de melhoria implementadas
% de despesas financiadas por receitas próprias
% do orçamento afeto às tecnologias de informação e comunicação
% do orçamento afeto à formação profissional do pessoal docente e
não docente

Pontuação do Critério 9 (soma dos SC/2)

81

80.5
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Justificação da pontuação

Os resultados atribuídos derivam dos resultados da escola, que apontam para uma
melhoria considerável em relação ao seu histórico.
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Anexo 5 – Monitorização dos referentes da Avaliação Externa, dos Descritores
Indicativos EQAVET, dos Indicadores de Qualidade EQAVET
(ENCONTRAM-SE NO CORPO DO TRABALHO E FORAM USADAS AS GRELHAS
PARA A PRESENTAÇÃO DE DADOS)

Anexo 6 – Verificação dos processos de recolha e análise de dados relativos aos
indicadores de Qualidade EQAVET
(Não foi usada a tabela, mas será adotada na próxima avaliação da escola)
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Anexo 7 – Modelos dos inquéritos de satisfação
ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO 2018/2019
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
Questionário de Satisfação do Pessoal Docente e do Pessoal não Docente

Instruções de resposta ao questionário:
A procura da melhoria contínua dos serviços prestados é o principal compromisso assumido pela
Escola.
Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas e oferecer
uma melhor qualidade na nossa prestação.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua
opinião pessoal e sincera.
Este questionário é de natureza confidencial.
A Equipa de Autoavaliação da EPDRS agradece a sua colaboração.
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.

1. Satisfação global dos colaboradores com a Escola
Grau de
Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Imagem da Escola
Desempenho da Escola
Relacionamento da Escola com a
comunidade
Forma como a Escola gere os
conflitos de interesse
Nível de envolvimento do Pessoal
Docente e não Docente na
organização e na respetiva missão
da Escola
Envolvimento do Pessoal Docente
e não Docente nos processos de
tomada de decisão
Envolvimento do Pessoal Docente
e não Docente em atividades de
melhoria
Mecanismos de consulta e diálogo
entre o Pessoal Docente e não
Docente e o órgão de gestão
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.

2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão da Escola
Grau de
Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Direção
Aptidão
da Coordenador de
liderança para Departamento;
conduzir
a Chefe dos
Escola
Serviços
Administrativos;
Encarregado
Operacional
Direção
Coordenador de
Aptidão
da Departamento;
gestão
para Chefe dos
Serviços
comunicar
Administrativos;
Encarregado
Operacional
Forma como o sistema de
avaliação do desempenho em
vigor foi implementado na Escola
Forma
como
os
objetivos
individuais e partilhados são
fixados
Forma como a Escola reconhece
os esforços individuais
Forma como a Escola reconhece
os esforços das equipas
Postura da Escola face à mudança
e à inovação
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.

3. Satisfação com as condições de trabalho
Grau de
Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

Clima de trabalho (como lida com
os conflitos, queixas ou problemas
pessoais)
Flexibilidade
trabalho

do

horário

de

Possibilidade de conciliar a vida
profissional com a vida familiar e
assuntos pessoais
Igualdade de oportunidades
Igualdade de
organização

tratamento

na

Condições de higiene e segurança
Serviço
refeitório/bar/reprografia

de

1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira
Grau de
Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

O que falta para que o seu
grau de satisfação seja 5?

Política de gestão de recursos
humanos existente na organização
Oportunidade de
novas competências

desenvolver

Acesso a formação relevante para
desenvolver
os
objetivos
individuais
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1 = Muito desmotivado, 2 = Desmotivado, 3 = Pouco Motivado, 4 = Motivado e 5 = Muito
Motivado.
5. Níveis de motivação
Grau de
Motivação

Motivação para…
1
Aprender
trabalho

novos

métodos

2

3

4

5

O que falta para que o seu
grau de motivação seja 5?

de

Desenvolver trabalho em equipa
Participar em ações de formação
Participar em projetos de mudança
na Escola
Sugerir melhorias
C= Concordo; D= Discordo
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.

Discordo

Satisfação com…

Concordo

6. Satisfação com a liderança (gestor de topo e gestor intermédio)
Grau de
Satisfação
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de
melhoria

O Diretor…
Lidera através do exemplo
Informa e consulta os colaboradores
com regularidade sobre os assuntos
importantes da organização
Demonstra empenho no processo de
mudança
Aceita críticas construtivas
Aceita sugestões de melhoria
Encoraja a confiança mútua e o
respeito
Promove
uma
cultura
de
aprendizagem e melhoria contínua
Promove ações de formação
Cria condições para a delegação de
poderes,
responsabilidades
e
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competências
Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas

Satisfação com…

Discordo

às
às
Concordo

Adequa o tratamento dado
pessoas, às necessidades e
situações em causa

Grau de
Satisfação
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de
melhoria

Coordenador de Departamento;
Chefe dos Serviços Administrativos;
Encarregado Operacional
Lidera através do exemplo
Informa e consulta os colaboradores
com regularidade sobre os objetivos
e as atividades da unidade orgânica
Aceita críticas construtivas
Aceita sugestões de melhoria
Estimula a iniciativa das pessoas
Encoraja a confiança mútua e o
respeito
Promove
uma
cultura
de
aprendizagem e melhoria contínua
Promove/propõe ações de formação
Ajuda os colaboradores a realizarem
as suas tarefas, planos e objetivos
Reconhece e premeia os esforços
individuais e das equipas
Adequa o tratamento dado
pessoas, às necessidades e
situações em causa

às
às

Muito obrigado pela sua colaboração.
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ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO 2018/2019
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO – Encarregados Educação
Questionário de satisfação para Encarregados de Educação/Pais

Instruções de resposta ao questionário:
A procura da melhoria contínua dos serviços prestados é o principal compromisso assumido
pela Escola.
Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas e
oferecer uma melhor qualidade da nossa prestação.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se
apenas a sua opinião pessoal e sincera.
Este questionário é de natureza confidencial e anónima.
A Equipa de Autoavaliação da EPDRS agradece a sua colaboração.
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
1. Imagem global da organização
Grau de
Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

A organização da Escola.
A forma como a Escola é vista na
sua área de residência.
A forma como é atendido sempre
que necessita dos serviços da
Escola
A forma como as pessoas são
tratadas sempre que necessitam de
serviços da Escola.
A flexibilidade da Escola para
resolver as situações de cada um.
A forma como funciona a Escola e
como são tomadas as decisões.
A forma como a Escola lida com a
comunidade em que está inserida.
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
2. Envolvimento e participação
Grau de
Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

Registe aqui as suas
sugestões de melhoria

A possibilidade de sugerir
melhorias.
A aplicação de inquéritos para
conhecer as críticas e sugestões de
melhoria da Escola.
A consulta dos EE/ pais e alunos
para conhecer as suas
necessidades e expectativas sobre
a Escola.
A existência de vários canais de
comunicação.
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A existência de uma Associação
de pais e de uma associação de
estudantes

1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.

3. Acessibilidade
Grau de
Satisfação

Satisfação com…
1

2

3

4

5

O que falta para que o seu
grau de satisfação seja 5?

Localização dos serviços
Facilidade de estacionamento
Acessibilidade para deficientes
Horário de atendimento
Meios disponíveis para efetuar o
pagamento dos serviços
Formas de divulgação das
atividades e informações
Simplicidade dos procedimentos
administrativos
Formulários disponíveis on-line
Esclarecimento de dúvidas através
dos meios de comunicação
disponíveis.
Informação disponíveis on-line

1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
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4. Produtos e serviços
Grau de
Satisfação

Indicador
1

2

3

4

5

O que falta para que o seu
grau de satisfação seja 5?

Satisfação global com os
resultados escolares e sociais dos
alunos
Satisfação global com os
processos de ensino
Clareza da informação sobre os
resultados escolares e sociais dos
alunos
Qualidade dos esclarecimentos
prestados por telefone
Qualidade dos esclarecimentos
prestados presencialmente
Qualidade dos serviços
administrativos

Muito obrigado pela sua colaboração.

Identificação (opcional):
Idade:

__________________

Profissão:

_____________________

Sexo:

__________________

Habilitações: _____________________
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ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO 2018/2019
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO - Alunos
Questionário de satisfação para Alunos

A sua escola vai estar em processo de autoavaliação, da responsabilidade da equipa de
autoavaliação. Para uma avaliação informada, é importante conhecer o nível de
satisfação dos principais intervenientes: alunos e famílias, professores e outros
trabalhadores.
Por favor, responda ao questionário, indicando com um X, nos respetivos quadrados, o
seu grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações.
Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é conhecer a sua opinião. As
respostas são anónimas.

Agradecemos a sua colaboração.
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5

4

3

2

Não sei

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Dentro de cada quadrado, coloque um X no seu grau de concordância em relação a cada
uma das afirmações que se seguem

1

1. Os professores desta escola ensinam bem.
2. O ensino nesta escola é exigente.
3. Aprendo com as experiências que faço nas
aulas.
4. Uso a biblioteca para fazer trabalhos e
leituras.
5. Uso o computador na sala de aula com
alguma frequência.
6. As visitas de estudo que tenho feito ajudamme a aprender mais e melhor.
7. Conheço os critérios de avaliação.
8. A avaliação das aprendizagens dos alunos é
justa.
9. Participo em clubes e projetos da escola.
10. Conheço as regras de comportamento da
escola.
11. Nas aulas, há um ambiente de tranquilidade e
de respeito.
12. A escola resolve bem os problemas de
indisciplina.
13. As salas de aulas são confortáveis.
14. Estou satisfeito com os espaços desportivos e
de recreio.
15. Gosto do almoço que é servido na escola.
16. Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da
escola.
17. Os serviços administrativos funcionam bem.
18. As minhas sugestões são tidas em conta pelos
professores e pela Direção.
19. Os professores tratam os alunos com
respeito.
20. Sinto-me seguro na escola.
21. Tenho vários amigos na escola.
22. Gosto desta escola.
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Questionário Empregabilidade Ex-alunos

Este questionário tem como objetivo traçar o percurso da empregabilidade e/ou ocupação dos
ex-alunos da Escola.
A Equipa de Autoavaliação da EPDRS agradece a sua colaboração.

Nome: ________________________________________________________________

Curso:_________________________________________________________________

1 – Prosseguiu estudos:

1.1 - Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP)

____

1.2 - Curso Superior _____
2 – Ingressou no mercado de trabalho:
2.1 – Atividade: ____________________________________
2.2 – Empresa:______________________________________

Muito obrigado pela sua colaboração.
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Anexo 8 - Resultados dos questionários aplicados

Anexo 8.1 - ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
No universo de 192 alunos, 57,8% dos Encarregados de educação responderam aos
questionários. É com base nos 57,8% que são apresentados os resultados seguintes.
1. Imagem global da organização
Os Encarregados de Educação ao serem questionados sobre este parâmetro da Imagem global
da Escola, nos 7 itens seguintes, as respostas estão acima dos 85% de satisfação.
Quanto à organização da Escola a
grande maioria (82%) dos EE
estão satisfeitos ou muito
satisfeito com a organização da
Instituição.

Em relação à forma como a
Escola é vista na sua área de
residência, os EE responderam
em maioria (82%) que a Escola é
reconhecida positivamente, na
área de residência dos alunos.

Em relação à forma como é feito
o atendimento, pela Escola,
sempre que necessário, os EE
consideram, em grande maioria
(95%), que existem bons serviços
prestados

.
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Quanto à forma de tratamento,
quando os EE se dirigem aos
serviços da Escola, os mesmos
estão maioritariamente (94%)
pela forma como são tratados.

No
que
diz
respeito
à
flexibilidade da Escola para
resolver as situações de cada um,
os EE responderam, na sua
maioria (84%), as situações são
personalizadas.

Em relação à forma como
funciona a Escola e como são
tomadas as decisões, os EE
consideram que na maior parte
das vezes (85%) é feita de forma
assertiva.

Quando à forma como a Escola
lida com a comunidade em que
está inserida, uma grande maioria
de EE (90%), consideram-se
satisfeitos ou muito satisfeitos.
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2. Envolvimento e participação
Sobre o envolvimento e participação dos Encarregados de Educação, na dinâmica da
Escola, os EE consideram maioritariamente (71,2%) que existem esse envolvimento, de
forma satisfeita e muito satisfeitos.
No
que
diz
respeito
à
possibilidade
de
sugerirem
melhorias, os EE consideram na
sua maioria (70%) de poderem
fazer sugestões.

Em relação à aplicação de
inquéritos para conhecer as
criticas e sugestões de melhoria
da Escola, os EE estão
disponíveis, na sua maioria
(73%), para participarem nestas
questões.

Em relação à consulta dos
EE/pais e alunos para conhecer as
suas necessidades e expectativas
sobre a Escola, os EE consideram
essa consulta importante (78%)
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Quanto à existência de vários
canais de comunicação, os EE
consideram na sua maioria (68%)
existem
vários
canais
de
comunicação.

Quanto à existência de uma
Associação de pais e de uma
associação de estudantes, os EE
consideram
maioritariamente
(67%) importante que haja estas
associações.

3. Acessibilidade
No que diz respeito à acessibilidade da Escola, os Encarregados de Educação consideram,
maioritariamente (81,9%) satisfeitos/muito satisfeitos.

Em relação à localização dos
serviços, os EE consideram na
sua maioria (83%) que estão
satisfeitos/muito satisfeitos.

Quanto
à
facilidade
de
estacionamentos,
os
EE
consideram, na sua maioria (81%)
satisfeitos/muito satisfeitos.
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Em relação à acessibilidade para
deficientes, os EE consideram
maioritariamente (77%)
satisfeitos/muito satisfeitos

.
Quanto
ao
horário
de
atendimento, os EE consideramse, na sua maioria (87%)
satisfeitos/muito satisfeitos.

Em relação aos meios disponíveis
para efectuar o pagamento dos
serviços, os EE consideram, na
sua
maioria
(84%)
satisfeitos/muito satisfeitos.

Quanto às formas de divulgação
das actividades e informações da
Escola, os EE consideram-se
satisfeitos/muito satisfeitos (83%)
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Em relação à simplicidade dos
procedimentos administrativos, os
EE consideram-se na sua maioria
(90%)
satisfeitos/muito
satisfeitos.

Quanto aos formulários
disponíveis on-line, os EE
consideram na sua maioria (76%)
satisfeitos/muito satisfeitos

.
Em relação aos esclarecimentos
de dúvidas através dos meios de
comunicação disponíveis pela
escola, os EE consideram-se, na
sua
maioria
(81%)
satisfeitos/muito satisfeitos.

Quanto
às
informações
disponíveis on-line, os EE
consideram na sua maioria (77%)
satisfeitos/muito satisfeitos.

4. Produtos e serviços
No que diz respeito aos produtos e serviços da Escola, os Encarregados de Educação estão, na
sua maioria (88,16%) satisfeitos/muito satisfeitos.
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Em relação à satisfação global
com os resultados escolares e
sociais dos alunos, os EE
consideram, na sua maioria
(88%), que estão satisfeitos/muito
satisfeitos.

No que diz respeito à satisfação
global com os processos de
ensino, os EE consideram-se
maioritariamente
(86%)
satisfeitos/muito satisfeitos.

Quanto à clareza da informação
sobre os resultados escolares e
sociais dos alunos, os EE
consideram-se na sua maioria
(85%)
satisfeitos/muito
satisfeitos.

Em relação à qualidade4 dos
esclarecimentos prestados por
telefone, os EE consideram, na
sua
maioria
(88%)
satisfeitos/muitos satisfeitos.
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Em relação à qualidade dos
esclarecimentos
prestados
presencialmente,
os
EE
consideram,
maioritariamente
(90%)
satisfeitos/muito
satisfeitos.

Quanto à qualidade dos serviços
administrativos,
os
EE
consideram-se, maioritariamente
(92%)
satisfeitos/muito
satisfeitos.

Podemos concluir que os Encarregados de Educação possuem um grau global de satisfação de
81,56%.
Nos parâmetros de imagem global da organização, Acessibilidade e Produtos/serviços estão
acima dos 80%.
No parâmetro de envolvimento e participação os resultados são inferiores aos anteriormente
referidos, com um valor de 71,2%
Anexo 8.2 - Pessoal Docente e não Docente
Em termos gerais, os resultados globais para a primeira questão são os observados no gráfico
1 (verificar), para os seguintes graus de satisfação:
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito
Os 6 parâmetros globais avaliados foram A, B, C, D, E e F:
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Os resultados obtidos são aqueles expressos no gráfico seguinte.

De todos os parâmetros avaliados, o desenvolvimento da carreira foi aquele em que o grau de
satisfação foi de 81,84%, (4,092), o que revela que apenas 18,16 % não estão satisfeitos com
o desenvolvimento da carreira.
Também podemos constatar que todos os parâmetros obtiveram graus de satisfação superiores
a 80% (4) ou superior.

Neste contexto podemos dizer que o valor médio do grau de satisfação é de 84,8 % (4,24),
mostrando que do pessoal docente e não docente está satisfeito com a gestão, liderança,
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condições de trabalho, desenvolvimento das carreiras e com a Escola, encontrando-se a
equipa motivada para o desempenho das suas funções.
– Parâmetro A (Satisfação global dos colaboradores com a Escola)
Em termos gerais, os resultados globais para a primeira questão são os observados no gráfico
1 (verificar), para os seguintes graus de satisfação:
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito
Os oito parâmetros inquiridos para avaliar a questão 1, foram:

Os resultados foram os seguintes:
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Com exceção do parâmetro 6 (envolvimento do Pessoal Docente e não Docente nos processos
de tomada de decisão), com 76,5 % de satisfação demonstrada pelos inquiridos, todos os
outros obtiveram um grau de satisfação acima dos 80 %. A média do grupo é de 84,2 %
(4,21). Podemos concluir que há efetivamente diálogo entre os órgãos de gestão e a
comunidade educativa/colaboradores.

Parâmetro B (Satisfação com a gestão e sistemas de gestão da Escola)

Questão 2. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão da Escola
Para esta questão, os graus de satisfação foram mantidos, isto é:
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
Os parâmetros observados foram:

Os resultados referentes à segunda questão, Satisfação com a gestão e sistemas de gestão da
escola, podem ser observados no grafico 2 (verifica)
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Constatamos que todos os parâmetros correspondem a um grau de satisfação médio é de
85,80% (4,29), o que é manifestamente positivo, realçando-se o primeiro parâmetro, Aptidão
da liderança para conduzir a Escola pela Direção, aquele que obteve uma satisfação por parte
dos inquiridos de 89,5% (4,475).
No parâmetro 11, a Forma como a Escola Reconhece os esforços individuais, foi aquele que
obteve o resultado mais baixo de satisfação com 82 % (4,1).

Parâmetro C (Satisfação com as condições de trabalho)

Questão 3. Satisfação com as condições de trabalho
Para esta questão, os graus de satisfação foram mantidos, isto é:
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
Os parâmetros observados para a terceira questão foram:
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Os resultados referentes à terceira questão, Satisfação com as condições de trabalho, podem
ser observados no gráfico 3 (verifica)

O valor médio do grupo é de 86,2 % (4,31), demonstrando que todos os inquiridos estão
satisfeitos com as condições de trabalho, sendo as condições de higiene e segurança o
parâmetro que foi mais valorizado com um grau de satisfação de 90 % (4,550).

Parâmetro D (Satisfação com o desenvolvimento da carreira)

Questão 4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira
Para esta questão, os graus de satisfação foram mantidos, isto é:
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1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
Os parâmetros observados para a quarta questão foram:

Os resultados referentes à quarta questão, Satisfação com as condições de trabalho, podem ser
observados no gráfico 4 (verifica)

Quanto à quarta questão, o valor médio do grupo foi de 84,4 % (4,22).
Participar em projetos de mudança na Escola, foi o parâmetro onde apenas 78 % dos
inquiridos demostraram estar satisfeitos (3,900).

Parâmetro E (Níveis de motivação)

Questão 5. Níveis de motivação
Para esta questão, os graus de satisfação foram mantidos, isto é:
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1 = Muito desmotivado, 2 = Desmotivado, 3 = Pouco Motivado, 4 = Motivado e 5 = Muito
Motivado.
Os parâmetros observados para a quinta questão foram:

Os resultados referentes à quinta questão, Níveis de motivação, podem ser observados no
gráfico 5 (verifica)

Relativamente à participação em ações de formação, foi aquele que registou o valor mais
baixo com 78,5 % (3,925). Pensamos que este facto se deve à falta de oferta de formação
específica para todos os grupos de recrutamento.
De salientar que, aprender novos métodos de trabalho registou o maior valor com 87,0 %
(4,350), revelador de uma Escola com um dinamismo positivo.
O valor médio do grupo é de 84,4 % (4,22), o que significa que o grupo se encontra motivado
nesta Escola.

Parâmetro F (Satisfação com a liderança - gestor de topo e gestor intermédio)
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Questão 6. Satisfação com a liderança (gestor de topo e gestor intermédio)
Para esta questão, os graus de satisfação foram mantidos, isto é:
1 = Muito Insatisfeito, 2 = Insatisfeito, 3 = Pouco Satisfeito, 4 = Satisfeito e 5 = Muito
Satisfeito.
Os parâmetros observados para a sexta questão foram:

Os resultados referentes à sexta questão, Níveis de motivação, podem ser observados no
gráfico seguinte.
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Como podemos observar, todos os inquiridos demonstraram Satisfação com a liderança do
Diretor, Coordenador de Departamento, Chefe dos Serviços Administrativos e Encarregado
Operacional, com um valor médio do grupo de 86,60 % (4,33).
O parâmetro 8, foi aquele que atingiu o valor mais baixo no graus de satisfação onde 81%
(4,05) dos inquiridos respondeu estarem satisfeitos com o Diretor na questão da promoção de
ações de formação
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Anexo 8.3 - RESPOSTAS DOS ALUNOS
Os parâmetros de avaliação dos inquéritos foram:

Ao nível global os resultados são aqueles que se verificam no gráfico seguinte.
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Com exceção dos parâmetros 1,2,4,5,6,9,11,14,15,18, todos os outros se encontram acima dos
80% no que diz respeito ao grau de satisfação global dos alunos para com a Escola.
De salientar os parâmetros 1 com 82% (4,100) de satisfação dos inquiridos, o parâmetro 3
com 85% (4,263) de graus de satisfação global; o parâmetro 7 com 83,4% (4,173); o
parâmetro 10, com 85,8% (4,203), o parâmetro 22, com 87,6% (4,380) e o parâmetro 21 que
registou um grau de satisfação de 90% (4,500).
O parâmetro 15, foi aquele onde apenas 29,4% (1,470) dos alunos responderam que gostam
do almoço na escola. Contudo, de salientar que os almoços não são da responsabilidade da
escola, uma vez que é fornecido por empresa externa.

AVALIAÇÃO POR CURSOS
AVALIAÇÃO GLOBAL DO CURSO TÉCNICO VITIVINÍCOLA

De um universo de 16 alunos, responderam 12 alunos (75%), obtendo-se os seguintes
resultados.
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Como podemos observar pelo gráfico, esta turma considerou que as visitas de estudo têm sido
benéficas na aquisição de conhecimentos, tendo o parâmetro 6 registado 91,6% (4,683) da
satisfação dos alunos. Também o facto de terem muitos amigos na escola (parâmetro 21), são
por eles valorizados, cujo os valores de satisfação atingiram os 93,34% (4,667)
No parâmetro 9, que refere a participação dos alunos em clubes e projetos da escola,
responderam positivamente 36,6% dos alunos (1,83) e no parâmetro 15, apenas 21,6% (1,08)
gostam do almoço servido na escola.
Esta turma apresentou um valor médio de satisfação de 70,4 % (3,52)

TVV (AVALIAÇÃO POR ANO E POR TURMA)
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Dado que o Curso TVV iniciou neste ano letivo de 2018/2019, só existe uma turma, sendo os
resultados dos inquiridos coincidentes com os resultados Globais do Curso, isto é, 70,4 %
(3,52) dos alunos estão satisfeitos com a Escola.

TÉCNICO GESTÃO EQUINA (TGE)

O número de alunos que responderam ao inquérito foram 28, num universo de 38 alunos, isto
é 73,78 %
De salientar que os alunos do Curso TGE também consideraram que as visitas de estudo,
ajudam a aprender mais e melhor (parâmetro 6) com 91,4% (4,57) de grau de satisfação,
tendo amigos na Escola 90 % (4,50) dos alunos deste curso (parâmetros 21) e 88,4% (4,42)
gostam muito da Escola (parâmetro 22), como mostra o gráfico____

187

Em termos médios gerais, 73,64% (3,682) dos alunos do curso TGE, estão satisfeitos com a
Escola.

TGE (AVALIAÇÃO POR ANO E POR TURMA)

Para os alunos do 10º Ano, o grau de satisfação é de 73,76 %.

Para os alunos do 11º Ano, o grau de satisfação é de 73,42 % .
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Para os alunos do 12º Ano, o grau de satisfação é de 75,34 % .

TÉCNICO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (TPA)

Ao nível do Curso TPA, num universo de 138 alunos, responderam 110, o que correspondem
a 79,71 % dos alunos deste Curso.
Podemos ver pelo gráfico 85,64 % (4,282) dos alunos são conhecedores das regras da Escola
(Parâmetro 10) e que 85,28 % (4,264) salientam que a sua aprendizagem é feita com base em
experiências que fazem nas aulas (parâmetro 3)

Apenas 28,5 % (1,43) dos alunos deste Curso gostam de almoçar na Escola (parâmetro 15).
Em geral, o grau de satisfação geral dos alunos do Curso TPA da escola é de 87,4 % (4,37)
(parâmetro 22).
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Em termos médios de satisfação, no Curso TPA registamos que 70,42% (3,52) dos alunos
consideram positivos os parâmetro, salientando-se o valor dado às aprendizagens, qualidade
dos professores, aos amigos e à segurança na Escola.
Técnico de Produção Agropecuária

TPA (AVALIAÇÃO POR ANO E POR TURMA)

Para os alunos do TPA 18 A(10º ano), o grau de satisfação é de 69,1 %.
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Para os alunos do 10º Ano Turma A (TPA 17 A), o grau de satisfação é de 67,88 %.

Para os alunos do 10º Ano Turma B (TPA 17 B), o grau de satisfação é de 68,76 %.

Para os alunos do 11º Ano Turma C (TPA 17 C), o grau de satisfação é de 70,6 %.
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Para os alunos do 3º ano, verificamos que:
Para os alunos do TPA 16 A (12º Ano Turma A), o grau de satisfação é de 80,84

Para os alunos do TPA 16 B (12º Ano Turma B), o grau de satisfação é de 72,28 %.

Para os alunos do TPA 16 C (12º Ano Turma C), o grau de satisfação é de 72,12 %.
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Pelas avaliações de todas as turmas do Curso TPA podemos dizer que na generalidade todos
os alunos estão satisfeitos com a Escola.

Anexo 9 – Material observado nos departamentos

Anexo 10 – Educação Inclusiva

Anexo 11 – Flexibilidade Curricular e Cidadania

Anexo 12 - Supervisão pedagógica
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Anexo 13 – Informação apresentada pelos Diretores de Turma

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa

Balanço das atividades letivas, 1º PERÍODO – Conselho de DT’s
ano - letivo 2018/2019
Identificação das turmas:
1º ano – TVV18;
- TPA18B;
- TPA18A
- TGE18

2º ano – TPA17A
- TPA17B
- TPA17C
- TGE17

3º ano: - TPA16A
- TPA16B
- TPA16C
- TGE16

Resultados apresentados pelas turmas:
TURMA

APROVEITAMENTO

COMPORTAMENTO ASSIDUIDADE

OCORRÊNCIAS
DISCIPLINARES

Tempos
RECUPERADOS

TPA16A

Bom

Pouco satisfatório

Irregular

13

91

TPA16B

Bom

Bom

Irregular

0

170

TPA16C
/TGE16

Irregular

Negativo

Negativa

9

212

TPA17A

Bom

Pouco satisfatório

Irregular

19

34

TPA17B

Satisfatório

Bom

Irregular

3

0

TPA17C
/TGE17

Bom

Satisfatório

Irregular

12

138

TVV18/
TPA18B

Satisfatório

Satisfatório

Boa

2

13

TPA18A
/TGE18

Bom

Satisfatório

Regular

6

4

Podemos verificar que é a turma do 2º ano, TPA17A que apresentou um maior número de
ocorrências disciplinares.

Medidas sancionatórias aplicadas no âmbito dos procedimentos
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disciplinares:
- 4 alunos com atividades na exploração;
- 1 aluno com cinco dias de suspensão;
- 1 aluno com cinco dias de suspensão;
- 3 alunos com dois dias de suspensão;
- 6 alunos que indemnizaram a escola;
- 1 alunos com repreensão oral por parte do diretor.

Os contactos com os Encarregados de Educação foram:
Frequentes. Com exceção de duas turmas do 3º ano onde foram considerados pouco
frequentes.
Estes contactos ocorreram principalmente por iniciativa do Diretor(a) de Turma.
Na reunião de entrega das avaliações do 1º período, como se pode constatar no quadro abaixo,
as turmas do 1º ano apresentaram uma maior afluência de encarregados de Educação.

Número de EE distribuídos por turma.
TURMA
TPA16A
TPA16B
TPA16C/TGE16
TPA17A
TPA17B
TPA17C/TGE17
TVV18/TPA18B
TPA18A/TGE18

TOTAL

Nº de EE na reunião
5
3
3
6
4
2
9
14

46

Em conselho de Diretores de turma de 11 de Janeiro, foi considerado o seguinte:
O conselho de turma foi unânime em considerar que houve pouca afluência de Encarregados
de Educação, nas reuniões para entrega das avaliações. As reuniões realizaram-se no dia onze
de janeiro e compareceram quarenta e seis Encarregados de Educação, sendo que nas turmas
de primeiro ano foi onde se registaram maior número. Os elementos deste conselho referiram
ainda que flexibilizaram os horários para a entrega das reuniões, no sentido de facilitarem a
deslocação dos Encarregados de Educação à Escola. O Conselho de Diretores de Turma
considera no entanto que a pouca adesão dos Encarregados de Educação, na entrega das
avaliações, também se pode ficar a dever à distância da residência à Escola, uma vez que os
mesmos se mostram preocupados com o percurso escolar dos seus educandos, solicitando
informações via telefone e por email.
Os Diretores de Turma informaram que, de uma forma geral, os Encarregados de Educação,
presentes nas reuniões, mostraram-se muito satisfeitos com a Escola e toda a oferta formativa
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da mesma. Referiram que os seus educandos se encontram completamente integrados e
satisfeitos com a Escola.
Em relação à organização do trabalho a desenvolver ao longo do segundo período, o conselho
de diretores de turma entende que deverão ser aplicadas algumas alterações ao Guião das
reuniões de avaliação e que serão trazidas ao Conselho pedagógico logo que possível.

196

Anexo 14 – Questões colocadas aos alunos no âmbito da avaliação dos módulos
ESTE QUESTIONÁRIO NÃO É AVALIADO
AVALIAÇÃO DO MÓDULO
Indica a tua turma.
Indica a disciplina que vais avaliar.
Indica o módulo / UFCD que vais avaliar.
Indica o nome do professor que lecionou o módulo.

5

4

3

2

Não sei

Discordo
totalmente

Discordo

Não concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Dentro de cada quadrado, coloca um X no teu grau de concordância em relação a cada
uma das afirmações que se seguem

1

1. O professor faz a apresentação do módulo na
1.ª aula.
2. Durante a apresentação do módulo, o professor
indica as competências, os objetivos, os conteúdos, os
critérios de avaliação e os instrumentos de avaliação.
3. No decorrer do módulo, o professor
implementa estratégias variadas de lecionação, sendo
as suas aulas dinâmicas e eficientes para a tua
aquisição de competências.
4. O professor articula os conteúdos da sua
disciplina com os de outras disciplinas e ou questões do
teu dia-a-dia, fomentando assim a flexibilidade do teu
currículo..
5. O professor conduz-nos a tratar de questões de
Cidadania.
6. O professor avalia ao ter em conta todos os
parâmetros de avaliação.
7. Quando um aluno apresenta dificuldades, o
professor recorre a várias medidas para o ajudar,
permitindo a sua aprendizagem e inclusão.
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8. O professor disponibiliza-se a dar aulas de
recuperação extracurricular.
9. Os materiais didáticos fornecidos pelo professor
são úteis e pertinentes para a tua aprendizagem.
10. O professor usa uma linguagem fácil de
perceber.
11. No final do módulo, o professor pede que faças
a tua autoavaliação.
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Anexo 15 – Questões colocadas às Lideranças de topo e intermédias

Anexo 16 – Questionário aos parceiros
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