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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.

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.

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 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 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 nova 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.
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.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
2.1 – Enquadramento socioeconómico
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 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 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, 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 40 ovinos de carne. Esta exploração está
inserida no perímetro de rega se Serpa, o que permite a utilização de rega numa parte
significativa das culturas. 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;
- 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.

2.3 – Oferta escolar e atividades extracurriculares
A oferta formativa da escola assenta presentemente em dois cursos: Técnico de
Produção Agropecuária 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 e Serpa não permite a realização de atividades após o
término das aulas.
2.4 – Alunos
No início do ano letivo 2017/2018, estavam matriculados 210 alunos. O curso com
maior número de alunos é o curso de Técnico de Produção Agropecuária com 162 alunos, o
que corresponde a 77% dos alunos. No curso de Técnico de Gestão Equina, estavam
matriculados 48 alunos, isto é 23% dos alunos da escola.

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
2.6 – Corpo docente e não docente
2.6.1 – Corpo docente
No presente ano letivo, a escola apresenta um total de 39 docentes efetivamente ao
serviço, dos quais apenas 46% são professores de quadro.

Gráfico 2 – Corpo docente

2.6.2 – Corpo não docente
O corpo não docente apresenta a distribuição apresentada no gráfico 3. Dos 10
assistentes operacionais, dois são contratados.

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
ensino-aprendizagem 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
Os serviços administrativos dividem-se em quatro setores que desempenham diferentes
funções:
- 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, com as
quais realizou protocolos: Câmara Municipal de Serpa, Rota do Guadiana, Centro de Saúde
de Serpa, Instituto Politécnico de Beja, Herdade da Contenda, Ministério da Agricultura,
Edia, Federação Equestre Portuguesa, Associação de Agricultores de Serpa, CPCJ, Direção
Geral da Administração e do Emprego Público e Escola Segura. No ano letivo 2017/2018, a
escola realizou também protocolos com empresas, no âmbito da Formação em Contexto de
Trabalho (ver anexo 1).
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 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 Herdade da Bemposta.

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.

3.3. Plano de trabalho adotado

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 no início do ano letivo de 2018/2019.

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 SUGESTÕES DE MELHORIA POR DIMENSÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA

4.1.1. Domínio da Liderança e Gestão

Pontos fortes
LIDERANÇA

- Visão estratégica baseada em princípios de ética e de responsabilidade e do que deve ser um estabelecimento de ensino público no setor
agrícola,
- Missão educativa que pretende satisfazer as necessidades da população, ao nível académico e profissional, e dotar a região de recursos humanos
qualificados,
- Diversificação da oferta formativa, centrada no ensino profissional e promoção da escola como centro de desenvolvimento rural na região,
- Envolvimento de todos os atores no processo educativo, tendente ao fortalecimento da cultura de escola,
- Integração dos trabalhadores e fomento do sentido de pertença,
- Abordagem preventiva dos conflitos dentro da comunidade educativa,
- Liderança diretiva e partilhada que procura envolver os trabalhadores na concretização da missão da Escola,
- Papel regulador e coordenador das ações dos diversos intervenientes por parte do diretor que surge, igualmente, como o elemento mediador na
sua motivação e na gestão dos conflitos,

- Fomento da participação de todos na tomada de decisão,
- Partilha de informação e a atribuição de responsabilidades inerentes aos diferentes cargos.
- Valorização dos trabalhadores,
MELHORIA
Participação formal dos diferentes órgãos e/ou equipas pedagógicas na apresentação efetiva de recomendações ou orientações.

Pontos fortes
GESTÃO

- Conhecimento das competências do pessoal docente consideradas na distribuição de serviço, pilar da qualidade do serviço educativo e da
satisfação dos trabalhadores,
- Gestão flexível do horário das turmas, sendo os mesmos elaborados semanalmente, de acordo com uma mancha horária estável e
pedagogicamente adequada,
- Conhecimento consistente das competências de cada trabalhador, o que facilita a afetação dos recursos disponíveis,
- Rendibilização dos saberes profissionais na forma como está feita a atribuição de responsabilidades pelas estruturas intermédias,
- Circuitos de comunicação implementados.
MELHORIA
Rotatividade de funções junto dos trabalhadores não docentes; prática instituída e formal de identificação das necessidades de
formação do pessoal não docente e práticas de disseminação interna da formação adquirida externamente.

Pontos fortes
AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA

- Organização de um novo processo de autoavaliação.

4.1.2. Domínio da Prestação do Serviço Educativo

Pontos fortes
PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO

- Planificação de cada módulo e programação o processo de ensino e de aprendizagem em sede de departamento, em articulação com os diretores
de curso e de turma, em particular no que respeita à formação em contexto de trabalho e à organização das atividades na exploração agrícola,
- Definição dos critérios de avaliação e monitorização dos resultados académicos, com incidência na identificação de módulos em atraso,
- Práticas de trabalho colaborativo, centradas na construção de materiais de ensino e na definição de estratégias pedagógicas,
- Articulação interdisciplinar consubstancializada no plano anual de atividades, com o desenvolvimento de ações abrangentes, que envolvem toda
a comunidade e abarcam os diferentes grupos de recrutamento, ao mesmo tempo que concorrem para a consecução do projeto educativo e dos
planos de estudos
- Importância do dossiê pedagógico, como instrumento de registo do processo educativo,
- Recolha de dados acerca de cada novo aluno que ingressa, de modo a delinear as estratégias de intervenção,
MELHORIA
Articulação horizontal em conselho de turma; generalização da avaliação formativa; complementaridade entre as várias
modalidades avaliativas

Pontos fortes
PRÁTICAS DE ENSINO

- Ambiente educativo potenciador das aprendizagens,
- Adequação e diversificação dos contextos educativos às características dos alunos,
- Acompanhamento regular e reforço positivo exercidos pelos docentes em sala de aula,
- Processo de ensino e de aprendizagem com cariz prático, ao nível das atividades educativas das três componentes curriculares, com uma
adequação da prática pedagógica ao contexto particular das turmas,
- Aposta em metodologias de ensino mais ativas, as atividades experimentais e de pesquisa, com recurso ao laboratório e à biblioteca,
- Ações de literacia na Biblioteca Escolar,
- Ações desportivas ligadas ao Desporto Escolar,
- Apoios educativos,
- Gestão criteriosa do tempo escolar, que permite aos alunos beneficiarem de apoios educativos e de atividades extracurriculares ao fim do dia,
para além da tarde de sexta-feira livre, para deslocações ou outras iniciativas, como as anteriormente registadas
- Apetrechamento da escola, inclusive em termos informáticos,
- Reorganização de mecanismos de supervisão da prática letiva.
MELHORIA
Mecanismos formais de valorização dos desempenhos dos alunos; dimensão artística; práticas de diferenciação pedagógica
ao nível das metodologias de ensino, dos materiais de apoio e dos instrumentos de avaliação, ao nível da sala de aula,
serviço de psicologia e social

Pontos fortes
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

- Análise dos vários documentos de apoio, em departamento, concretamente os instrumentos de avaliação, aferindo da fiabilidade dos mesmos e
promovendo a coerência entre as práticas de ensino e o seu processo avaliativo,
-Práticas autoavaliativas realizadas pelos alunos,
- Incentivo do envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos.

MELHORIA
Diversificação dos instrumentos de avaliação; combate ao absentismo e interrupção precoce do percurso escolar

4.1.3. Domínio dos Resultados
4.1.3.1.

Resultados académicos

De acordo com a 1ª meta fixada no Projeto Educativo da Escola (PEE) e já
reformulada pela Equipa de Autoavaliação, pretendia-se verificar se 95% dos módulos
avaliados obtiveram uma classificação igual ou superior a 10 valores. Estes dados
foram recolhidos através dos registos de avaliação da escola.
Com a 2ª meta do PEE, pretende-se aferir se “45% dos módulos realizados
obtiveram classificação superior a 12 valores”. Estes dados foram recolhidos tendo por
base os registos de avaliação modular às várias disciplinas do plano curricular das
turmas.

Módulos

TGE15
TPA15A
TPA15B
TGE16
TPA16A
TPA16B
TPA16C
TGE17
TPA17A
TPA17B
TPA17C
Escola
17/18

%
NºMódulos Módulos

avaliados Realizados realizados NR
%NR >12
%>12 <=12 %<=12
324
315
97,22
9 2,78
166 51,23 149 45,99
590
533
90,34
57 9,66
320 54,24 213 36,10
544
540
99,26
4 0,74
297 54,60 243 44,67
524
466
88,93
58 11,07
337 64,31 129 24,62
851
839
98,59
12 1,41
482 56,64 357 41,95
740
659
89,05
81 10,95
357 48,24 302 40,81
327
289
88,38
38 11,62
141 43,12 148 45,26
441
419
95,01
22 4,99
288 65,31 131 29,71
816
798
97,79
18 2,21
478 58,58 320 39,22
714
668
93,56
46 6,44
424 59,38 244 34,17
280
226
80,71
54 19,29
115 41,07 111 39,64

6151

5752
1ª meta

93,51%

399

6,94

3405 59,20% 2347 40,80%
2ª meta

4.1.3.2.Resultados Sociais
Em relação á 3ª meta do PE, pretende-se “80% dos alunos apresentem
classificações iguais ou superiores a 12 valores nos parâmetros: responsabilidade e
participação”

Turma
Tpa 15 A
TPA 15 B
TGE 15
TPA 16A
TPA16B
TPA16C
TGE16
TPA17A
TPA17B
TPA17C
TGE17
Total Escola
Histórico da escola
Anos letivos
1ª Meta
2013/2014
95%
2014/2015
89,28%
2015/2016
88,57%
2016/2017
91,36%
2017/2018
93,51%

Avaliados
423
375
282
798
576
274
461
740
671
239
400
5239

Média 2ª Meta
48%
50%
91%
51,65%
57,87%
59,2%

12 %
336
318
218
545
357
149
357
604
589
170
338

79
85
77
68
62
54
77
82
88
71
85

3981 75,99%

Média 3ª Meta
45%
73%
52%
77%
79%
75,91%

Média

68,5%

INDISCIPLINA

Turma

Total de alunos
inscritos

Total de participações disciplinares

Total de
alunos
implicados

% de alunos
implicados em
participações
disciplinares

1º p

2º p

3º p

26

12

0

0

7

27

26

9

0

0

7

18

18

0

1

23

9

7

19

1

9
15

Número de participações
disciplinares por alunos

Número total de medidas
Corretivas

Sancionatórias

3 alunos -1 part. 3 alunos - 2 part. 1
aluno - 3 part.

12

0

27

5 alunos - 1 part. 2 alunos - 2 part.

5

0

9

50

4 alunos - 1 part. 3 alunos - 2 part. 1
aluno - 4 part. 1 aluno - 5 part.

18

0

4

9

39

11 alunos - 1 part. 3 alunos - 3 part.

3

0

2

1

2

10

1 aluno - 1 part.

2

0

1

0

1

2

22

2 alunos - 1 part.

1

1

3

0

1

2

13

1 aluno - 1 part. 1 aluno - 3 part.

4

0

25

2

TPA 15 A
TPA 15 B

TGE 15

TPA 16 A
TPA 16 B
TPA 16 C
TGE 16

1 aluno - 3 part.

24

13

21

28

15

62,5

4 alunos - 1 part. 1 aluno - 2 part. 1
aluno - 3 part. 4 alunos - 4 part. 2
alunos - 5 part. 3 alunos - 6 part. 1
aluno - 10 part.

21

0

5

2

5

23,8

3 alunos - 1 part. 2 alunos - 2 part.

3

0

9

1

2

5

4

44

2 alunos - 1 part. 2 alunos - 3 part.

6

2

14

5

2

1

6

43

4 alunos - 1 part. 2 alunos - 2 part.

8

0

204

72

39

44

68

87

5

TPA 17 A
TPA 17 B
TPA 17 C
TGE 17
TOTAL

33%

Do quadro anterior podemos concluir que existe um maior número de participações no 1º período letivo (35.29%), sendo que a turma que apresenta
um maior número é a de TPA 17 A.
Das 155 ocorrências registadas ao longo do ano lectivo, resultaram em 87 Medidas Corretivas (56%) e 5 Medidas Sancionatórias (3%). Constatamos
que são na sua maioria concentradas nas turmas do primeiro ano do ciclo de formação.

204

155

68

33.3%

2,2

MS

87

5

92

18,4%

aluno

Número de medida por

MC

% MS

MD= MC+MS

medidas

Número total de

aluno

Número de ocorrências por

Ocorrências

% de alunos envolvidos em

em Ocorrências

Total de alunos

Total de Ocorrências

Total de alunos envolvidos

Indisciplina

0.4

Formação em Contexto de Trabalho e Prova de
Aptidão Profissional
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:

- 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 - 4ª meta;
- 95% dos monitores das empresas estão satisfeitos com o desempenho dos alunos
na FCT - 5ª meta.

Para verificação da 4ª meta, 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

TPA15 A

26

26

Nota
Média
% FCT
de
FCT
100% 16.04

TPA 15 B

26

23

TGE 15

18

Total

70

PAP

% PAP

Nota
Média de
PAP

26

100%

15.23

88.46% 15.65

24

92.30%

14.88

17

94.5%

16.00

18

100%

14.72

66

94.29% 15.90

68

97.14%

14.94

Classificações iguais ou superiores a 12 valores na FCT e na PAP em 2017/18

Na 4ª meta do projeto educativo da escola, proposta para que 95% dos alunos
realizem a FCT e a PAP com média superior a 12 valores, podemos avançar que foi
superada, na PAP para as três turmas que finalizaram o seu ciclo de formação, no
entanto na FCT a turma TPA 15 B não cumpriu a meta proposta.

Satisfação dos monitores da FCT
Foi passado um inquérito de satisfação aos monitores dos alunos, nas empresas
onde foi realizada a FCT que teve 2 objetivos fundamentais. Por um lado, ir ao encontro
de uma das metas fixadas no PEE (5ª meta) que refere que “95% dos monitores das
empresas estão 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 com a instituição.
A 5ª meta fixada no Projeto Educativo da Escola, 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
1 Insatisfeito

2
Pouco
satisfeito

3 Satisfeito

4
Muito satisfeito

%
Sat/Mt
Sat

Sem
avaliação

Totais
respost
as

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

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 mais de 95% dos monitores
estão satisfeitos ou muito satisfeitos

Satisfação dos monitores de Técnico Gestão Equina

1 Insatisfeito

Competências
técnicas inerentes ao
posto de trabalho
Planeamento e
organização
Responsabilidade e
autonomia
Comunicação e
relações
interpessoais
Trabalho em equipa

2
Pouco
satisfeito

3 Satisfeito

4
Muito
satisfeito

%
Sat/Mt
Sat

Sem
avaliação

Totais de
respostas

--

--

1

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%).

Empregabilidade de antigos alunos
Por norma, todos os anos, a EPDRS fazia já o acompanhamento da
empregabilidade dos antigos alunos, indo de encontro à implementação do sistema
garantia de qualidade EQAVET, que propõe que, anualmente, seja ainda feito o
acompanhamento das turmas antigas.
Este ano, procedemos à recolha dos dados relativos à empregabilidade dos alunos
recuando até às turmas do triénio 2011/2015, incluindo as turmas que terminaram no
ano letivo passado. 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
trabalhar dentro ou fora da sua área de formação original.

Resultados da Empregabilidade dos alunos
Dos 165 alunos que concluíram o seu ciclo de formação nas datas acima referidas,
destacamos que 70% se encontram a trabalhar na área ou estão em prosseguimento de
estudos

na

área

específica

do

ciclo

de

formação

iniciado

nesta

e

Trabalha
na área do
curso

Trabalha
fora da área
do curso

Prosseguiu
estudos

Desempregado

Situação
desconhecida

Total

TTAR11

4

7

2

--

--

13

TPA11

7

5

2

2

3

19

TTAR12

2

7

--

--

--

9

TPA12

8

4

2

2

3

19

TGE12

12

1

5

0

--

18

TPA 13 A /
TPA 13 B

11

0

13

1

1

26

TPCQA 13

--

4

2

--

2

8

TGE 13

5

2

5

--

1

13

TPA 14 A/
TPA14 B

11

2

11

--

1

25

TPCQA 14

2

--

--

--

--

2

TGE 14

4

2

7

--

--

13

Turma

Totais

66

40%

34

20%

49

30%

5

3%

11

7%

165

4. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO
4.2 – RESULTADOS DOS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO
4.2.1 – NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO

Os inquéritos foram aplicados na parte final do ano lectivo, não tendo sido inquiridos os
alunos.
Relativamente aos docentes, num universo de 39, obtivemos 22 questionários; de referir
que aos membros da direcção 3 não foi aplicado o inquérito.
O pessoal não docente respondeu a 11 inquéritos num universo de 15 funcionários.
No universo dos encarregados de educação obtivemos 44 inquéritos entre aqueles que se
deslocaram à escola para a recepção das avaliações do 3º Período.
4.2.2 – RESULTADOS E SUGESTÕES DE MELHORIA

No âmbito do processo de autoavaliação da escola relativo ao presente ano lectivo,
elaboraram-se questionários de satisfação aos principais intervenientes: alunos e
famílias, professores e outros trabalhadores.
A escala adoptada nos inquéritos é a seguinte:
5 – Concordo totalmente
4 – Concordo
3 – Não concordo nem discordo
2 – Discordo
1 – Discordo totalmente
0 – Não sei
6 – Não respondeu
7 – Inquérito nulo

1. QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES DOCENTES

Nenhum docente pretendeu incluir outros comentários, para além das respostas ao
questionário.

Questão 1. O ensino nesta escola é exigente.
Concordam que o ensino nesta escola é exigente 59% dos docentes, 23% não
concordam nem discordam, 9% discordam desta afirmação e 9% concordam totalmente
com a mesma.

Questão 2. A escola é aberta ao exterior.
Pode concluir-se que a escola é aberta ao exterior, uma vez que 45% dos docentes
concordam e 41% concorda totalmente com esta questão; os restantes 14% não
concorda nem discorda.

Questão 3. A informação circula bem na escola.
No que respeita à circulação da informação na escola, 54% dos docentes considera que
circula bem e 9% concorda totalmente com esta questão; já 14% não concorda nem
discorda, enquanto que 9% dos docentes entende discordar totalmente desta afirmação.

Questão 4. A direcção valoriza os meus contributos para o funcionamento da
escola.
Os docentes entendem que a direcção valoriza os seus contributos para o funcionamento
da escola, concordando 41% e concordando totalmente 32%; no entanto, 23% não
concorda nem discorda e 4% discorda.

Questão 5. As salas de aula são confortáveis.
Relativamente ao conforto das salas de aula, 55% concorda que são confortáveis e 27%
concorda totalmente, 14% não concorda nem discorda e 4% discorda.

Questão 6. Os espaços de desporto e de recreio da escola são adequados.
Na resposta a esta questão há uma clara divisão; assim, 18% dos docentes não
concordam nem discordam. Quem concorda são 27% dos docentes, concordando
totalmente 9%. Quem discorda são 32%, havendo 5% dos docentes que discorda
totalmente. De referir ainda que 9% dos docentes não sabe a resposta a esta questão.

Questão 7. O refeitório e o bufete funcionam bem e têm qualidade.
Acerca do bom funcionamento e da qualidade do refeitório e do bufete, metade dos
docentes concorda e 14% concorda totalmente, 23% não concordam nem discordam,
9% dos docentes discordam e não sabem responder 4% dos docentes.

Questão 8. Os alunos respeitam os professores.
Uma grande maioria, 73%, concorda que os alunos respeitam os professores, 9%
concorda totalmente e não concordam nem discordam desta questão 18% dos docentes.

Questão 9. Os alunos respeitam o pessoal não docente.
Também a maioria, 68%, concorda que os alunos respeitam o pessoal não docente, 9%
concorda totalmente, 14% não concordam nem discordam, 4,5% dos docentes
discordam e 4,5% não sabem responder a esta questão.

Questão 10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.
Metade dos docentes concorda que a biblioteca está bem apetrechada e funciona bem,
32% não concordam nem discordam, 14% concorda totalmente e 4% discordam.

Questão 11. O uso dos computadores na sala de aula é prática comum nesta escola.
A grande maioria dos docentes, 64%, concorda com esta questão e 9% concorda
totalmente; discordam 18% dos docentes e 9% não sabe responder a esta questão.

Questão 12. O comportamento dos alunos é bom.
Concordam 55% dos docentes que o comportamento dos alunos é bom, havendo 36%
que não concorda nem discorda, 4,5% concorda totalmente e 4,5% discorda.

Questão 13. As situações de indisciplina são bem resolvidas.

É um aspecto muito positivo a considerar, pois 77% dos docentes concorda que as
situações de indisciplina são bem resolvidas, 14% concorda totalmente e 9% dos
docentes não concorda nem discorda.

Questão 14. A direcção é disponível.
Metade dos docentes concorda totalmente e 32% concorda que a direcção é disponível,
14% não concorda nem discorda e 4% não respondeu a esta questão.

Questão 15. A direcção partilha competências e responsabilidades.
Metade dos docentes concorda, concordando totalmente 27% dos docentes; não
concordam nem discordam 14%, discordando 4,5%, e 4,5% não sabe responder a esta
questão.

Questão 16. A direcção sabe gerir os conflitos.
Concordam metade dos docentes e 41% concordam totalmente com a forma como a
direcção sabe gerir os conflitos e 9% não concorda nem discorda.

Questão 17. A escola tem uma boa liderança.
Os docentes que concordam totalmente com esta questão são 45%, concordando 41%;
não concordam nem discordam 9% e 5% não responderam a esta questão.

Questão 18. A direcção envolve os trabalhadores na autoavaliação da escola.
Com esta questão concordam totalmente 45% dos docentes, concordando 41%; não
concordam nem discordam 9% e 5% não sabem responder.

Questão 19. A escola é limpa.
Concordam totalmente 68% dos docentes e os restantes 32% concorda que a escola é
limpa.

Questão 20. A escola é segura.
Concordam totalmente 68% dos docentes e os restantes 32% concorda que a escola é
segura.

Questão 21. Os serviços administrativos funcionam bem.
Concordam totalmente 55% dos docentes, concordando 41% e 4% não concordam nem
discordam.

Questão 22. O ambiente de trabalho é bom.
Concordam totalmente 50% dos docentes, concordando 36% e 14% não concordam
nem discordam.

Questão 23. Gosto de trabalhar nesta escola.
Concordam totalmente 59% dos docentes, concordando 23%, 14% não concordam nem
discordam e 4% dos docentes não responderam a esta questão.

2. QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES

Questão 1. O ensino nesta escola é exigente.
O pessoal não docente concorda, 64%, em como o ensino nesta escola é exigente, 18%
não concorda nem discorda, 9% concorda totalmente e 9% discorda.

Questão 2. A escola é aberta ao exterior.
Concordam totalmente, 46%, em como a escola é aberta ao exterior, 27% concordam,
18% não concordam nem discordam e 9% discordam.

Questão 3. A informação circula bem na escola.
Relativamente à circulação da informação, 46% concordam que circula bem, 27%
discordam, 9% concordam totalmente, 9% discordam totalmente e 9% não concordam
nem discordam.

Questão 4. A direcção valoriza os meus contributos para o funcionamento da
escola.
Para 64% dos não docentes a direcção valoriza os seus contributos para o
funcionamento da escola, 9% concordam totalmente, 9% não concordam nem discorda,
9% discordam e 9% discordam totalmente.

Questão 5. As salas de aula são confortáveis.
Concordam 55% dos não docentes que as salas de aula são confortáveis, 27% não
concordam nem discordam, 9% concordam totalmente e 9% discordam.

Questão 6. Os espaços de desporto e de recreio da escola são adequados.
Discordam 37% dos não docentes que os espaços de desporto e de recreio da escola são
adequados, concordam 27%, 18% não concordam nem discordam e 18% não
responderam.

Questão 7. O refeitório e o bufete funcionam bem e têm qualidade.
Não concordam nem discordam 37% dos não docentes de que o refeitório e o bufete
funcionam bem e têm qualidade, 18% concordam, 18% discordam, 18% não
responderam e 9% concordam totalmente.

Questão 8. Os alunos respeitam os professores.
Concordam 46% dos não docentes que os alunos respeitam os professores, 27% não
concordam nem discordam, 18% não sabem e 9% concordam totalmente.

Questão 9. Os alunos respeitam o pessoal não docente.
73% dos não docentes concorda que os alunos respeitam o pessoal não docente, 9%
concordam totalmente, 9% discorda e 9% não sabe.

Questão 10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.
Concordam 73% dos não docentes que a biblioteca está bem apetrechada e funciona
bem, 18% não concordam nem discordam e 9% não sabe.

Questão 11. O uso dos computadores na sala de aula é prática comum nesta escola.
Concordam totalmente 37% dos não docentes que o uso dos computadores na sala de
aula é prática comum nesta escola, 27% concorda, 18% não concorda nem discorda e
18% não responderam.

Questão 12. O comportamento dos alunos é bom.
Concordam que o comportamento dos alunos é bom 55% dos não docentes, 36% não
concordam nem discordam e 9% concorda totalmente.

Questão 13. As situações de indisciplina são bem resolvidas.
Os não docentes concordam, 55%, que as situações de indisciplina são bem resolvidas,
18% não concordam nem discordam, 9% concordam totalmente, 9% discordam e 9%
discordam totalmente.

Questão 14. A direcção é disponível.
Concordam 73% dos não docentes que a direcção é disponível, 18% concordam
totalmente e 9% discordam.

Questão 15. A direcção partilha competências e responsabilidades.
46% dos não docentes não concordam nem discordam de que a direcção partilha
competências e responsabilidades, 36% concorda, 9% discorda e 9% não responderam.

Questão 16. A direcção sabe gerir os conflitos.
A direcção sabe gerir os conflitos para 37% dos não docentes, 27% concorda
totalmente, 18% não sabe, 9% não concorda nem discorda e 9% discorda.

Questão 17. A escola tem uma boa liderança.
46% dos não docentes concorda que a escola tem uma boa liderança, 27% concorda
totalmente, 18% não concorda nem discorda e 9% não sabe.

Questão 18. A direcção envolve os trabalhadores na autoavaliação da escola.
55% dos não docentes concorda que a direcção envolve os trabalhadores na
autoavaliação da escola, 18% não concorda nem discorda, 18% não responderam e 9%
não sabe.

Questão 19. A escola é limpa.
64% dos não docentes concordam que a escola é limpa e 36% concordam totalmente.

Questão 20. A escola é segura.
Concordam que a escola é segura 46% dos não docentes, 36% concordam totalmente e
18% não concorda nem discorda.

Questão 21. Os serviços administrativos funcionam bem.

Concordam totalmente 55% dos não docentes que os serviços administrativos
funcionam bem, 27% concorda e 18% não concordam nem discordam.

Questão 22. O ambiente de trabalho é bom.
37% dos não docentes concordam que o ambiente de trabalho é bom, 27% concordam
totalmente, 18% não concorda nem discorda, 9% discorda e 9% discorda totalmente.

Questão 23. Gosto de trabalhar nesta escola.
46% dos não docentes concordam que gostam de trabalhar nesta escola, 36%
concordam totalmente e 18% não concordam nem discordam.

3. QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Foram 4 os encarregados de educação que decidiram incluir outros comentários, 3 deles
relacionados com o refeitório, referindo que entende que “as refeições poderiam ser de
melhor qualidade", “melhorar o serviço de refeitório”, “a direcção devia dar mais
atenção à alimentação dos alunos, que se queixam muito”. Um encarregado de
educação quis realçar que se encontra “totalmente satisfeita”.

Questão 1. O ensino nesta escola é bom.
Metade dos encarregados de educação concorda que o ensino nesta escola é bom, 46%
concorda totalmente, 2% não concorda nem discorda e 2% deu uma resposta nula.

Questão 2. Os resultados da escola são bons.
66% dos encarregados de educação concorda que os resultados da escola são bons, 25%
concorda totalmente, 4,5% não concorda nem discorda e 4,5% não respondeu.

Questão 3. Conheço bem as regras de funcionamento da escola.
Concordam que conhecem bem as regras de funcionamento da escola 75% dos
encarregados de educação, 16% concordam totalmente, 5% não concordam nem
discordam, 2% não sabe e 2% não respondeu.

Questão 4. O meu filho é incentivado para ter bons resultados.
Metade dos encarregados de educação concorda totalmente que o seu filho é
incentivado para ter bons resultados, 41% concorda, 7% não concorda nem discorda e
2% não respondeu.

Questão 5. As avaliações são justas.
Concordam que as avaliações são justas 62% dos encarregados de educação, 18%
concorda totalmente, 9% não responderam, 7% não concordam nem discordam, 2%
discordam e 2% não sabe.

Questão 6. O meu filho revela satisfação pela forma como é tratado na escola.
59% dos encarregados de educação concorda que o seu filho revela satisfação pela
forma como é tratado na escola, 39% concorda totalmente e 2% não concorda nem
discorda.

Questão 7. O meu filho tem bons amigos na escola.
Metade dos encarregados de educação concorda totalmente que o seu filho tem bons
amigos na escola, 36% concorda, 7% não concorda nem discorda, 5% não respondeu e
2% deram uma resposta nula.

Questão 8. A direcção da escola é acessível.
Concordam totalmente que a direcção é acessível 57% dos encarregados de educação,
39% concorda totalmente, 2% não sabe e 2% não respondeu.

Questão 9. A direcção incentiva os pais a participar na vida da escola.
59% dos encarregados de educação concorda que a direcção incentiva os pais a
participar na vida da escola, 25% concorda totalmente, 12% não concorda nem
discorda, 2% não sabe e 2% não respondeu.

Questão 10. A direcção está a fazer um bom trabalho.
59% dos encarregados de educação concorda que a direcção está a fazer um bom
trabalho, 32% concorda totalmente, 7% não concorda nem discorda e 2% não sabe.

Questão 11. A escola resolve bem os problemas de indisciplina.
Concordam que a escola resolve bem os problemas de indisciplina 52% dos
encarregados de educação, 36% concorda totalmente, 5% não concorda nem discorda,
5% não sabe e 2% discorda.

Questão 12. A escola fornece-me informação suficiente sobre as actividades e as
aprendizagens do meu filho.
64% dos encarregados de educação concorda que a escola fornece informação suficiente
sobre as actividades e as aprendizagens do seu filho, 25% concorda totalmente, 2% não
concorda nem discorda, 2% discorda, 2% discorda totalmente, 2% não sabe e 2%
correspondem a uma resposta nula.

Questão 13. O director de turma do meu filho é disponível e faz uma boa ligação à
família.
Concordam totalmente 55% dos encarregados de educação que o director de turma é
disponível e faz uma boa ligação à família e os restantes 45% concorda.

Questão 14. As instalações da escola são boas.
70% dos encarregados de educação concorda que as instalações da escola são boas, 25%
concorda totalmente e 5% não respondeu.

Questão 15. Os serviços de refeitório e de bufete são bons.
25% dos encarregados de educação discorda que os serviços de refeitório e de bufete
são bons, 23% discorda totalmente, 23% concorda, 20% não concorda nem discorda,
5% não sabe, 2% concorda totalmente e 2% deram uma resposta nula.

Questão 16. A escola é limpa.
Concordam que a escola é limpa 64% dos encarregados de educação, 32% concordam
totalmente, 2% não sabe e 2% não respondeu.

Questão 17. Os serviços administrativos funcionam bem.
Concordam que os serviços administrativos funcionam bem 61% dos encarregados de
educação, 37% concorda totalmente e 2% não concorda nem discorda.

Questão 18. A escola é segura.
57% dos encarregados de educação concordam que a escola é segura, 37% concordam
totalmente, 2% não concorda nem discorda, 2% não respondeu e 2% das respostas são
nulas.

Questão 19. Gosto que o meu filho ande nesta escola.
59% dos encarregados de educação concordam totalmente que gostam que o seu filho
ande nesta escola, 34% concorda e 7% não respondeu.

1. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

1.1. Pontos fortes e áreas de melhoria

No ano letivo de 2017/2018, frequentaram a EPDRS 11 alunos que beneficiaram de
medidas educativas de acordo com o DL 3/2008, de 7 de Janeiro. Verificou-se, na maior
dos casos, que a motivação dos alunos em determinada área funciona como elemento
facilitador nas aprendizagens dos mesmos.
Enquanto ponto forte da escola, está a existência de estruturas físicas diversificadas
na área agrícola. Isto permite que os alunos possam realizar atividades de carácter
prático que vão de encontro às suas expetativas e, desta forma, funcionarem como
elemento motivador e facilitador das suas aprendizagens.
Outro ponto forte de salientar é o facto de o aluno com a medida educativa CEI ter
estado a maior parte do tempo a realizar atividades com a turma, o que funcionou
também como um elemento de inclusão do próprio aluno.
Um terceiro ponto forte está na existência de turnos nas disciplinas de carácter mais
prático, o que reduz o número de alunos e permite o acompanhamento de alunos com
NEE’s com uma eficácia e atenção redobradas, tal como acontece na criação de grupos
de trabalho no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar
(PNPSE).
Os alunos conseguiram atingir os objetivos propostos, transitando de ano e no caso
do aluno com currículo específico individual obtendo níveis positivos em todas as
disciplinas.

1.2. Sugestões de melhoria

- Necessidade de apoio na área da psicologia no próximo ano letivo.

2. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

2.1. 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 BE, na área das TIC e das BE;
- Horários.
- Material informático.

2.2. Sugestões de melhoria

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

3. RESULTADOS DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO EXTERNA

3.1. 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.

3.2. 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.

4. CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROJETO EDUCATIVO

4.1. Resultados
Relativamente à 1.ª META – 95% dos alunos concluem os módulos,
verificamos que não foi alcançada. Com efeito o resultado final da escola está nos
93,1% de alunos com sucesso escolar, e estão aquém do esperado 6 das 11 turmas da
escola: TPA 15 A(90,34%), TGE 16 (88,93%), TPA 16B ( 89,05%), TPA 16 C
(88,38%), TPA 17B (93,56), TPA 17 C (80,71).
A 2.ª META – 45% dos alunos concluem os módulos com classificação superior
a 12 valores, obtém, no ano letivo de 2017/2018, o seguinte resultado: 59,2%. A maioria
das turmas consegue alcançar a meta, à exceção da turma TPA 16 C (43,12%) e TPA 17
C (41,07%), logo seguida da média mais baixa do TPA 16 B (48,24).
No que diz respeito à 3.ª META – 80% dos alunos apresentam classificações
iguais ou superiores a 12 valores nos parâmetros “Responsabilidade e Participação”,
alcançou-se 75,99% de sucesso. A meta não foi alcançada. Com efeito, das 11 turmas,
apenas 4 apresentam 80% ou mais de alunos com classificação igual ou superior a 12
nos parâmetros da Responsabilidade e Participação (TPA 15 B – 85%; TPA 17 A –
82%; TPA 17 B – 88% e TGE 17 – 85%.. As turmas TPA 15 A e TGE 15 estão quase a
alcançar a meta, tal como a Turma TGE16 (79%, 77%, 77% respetivamente). O caso
mais grave é o da turma TPA16 C (54%), seguida pela turma TPA16 B (62%), TPA 16
A (68%) e TPA 17 C (71%).

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 e na
Prova de Aptidão Profissional 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.

Os resultados dos alunos, em termos da META a), são os seguintes: nas turmas de 3.º
ano, 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.
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.

4.2. Sugestões de melhoria

Perante os resultados, considera-se que a primeira melhoria que deve ser feita é a da
fixação das metas. Sem um ponto de partida certo, dificilmente se alcança o porto tão
desejado. Logo, e com base na observação efetuada dos resultados escolares, sociais e
do reconhecimento da comunidade, tece-se a seguinte proposta:
MELHORIA – Fixar metas por áreas de intervenção.
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 do percursos escolar (TIPPE)
Diminuir o número de medidas disciplinares por aluno
Aumentar a % de alunos com aproveitamento na FCT e PAP
Aumentar a % de monitores de empresas satisfeitos com o desempenho dos alunos
na FCT

Parte III – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5. CONCLUSÕES RELATIVAS AO PROCESSO

5.1. 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 e
Responsabilidade”.
Usou igualmente os dados, no tocante à indisciplina, recolhido 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. Não foram considerados os questionários dos
alunos por não representarem uma amostra significativa de discentes.

5.2. Fatores críticos de sucesso

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

5.3. Constrangimentos

Os grandes constrangimentos encontrados centram na obtenção de dados e na
monitorização

6. RECOMENDAÇÕES
Perante as fragilidades detetadas – Sucesso Educativo, Otimização das Lideranças e
Promoção da Qualidade da Educação e Formação Profissional, considera-se que a
escola deve ter consciência dos seguintes problemas:
- Assiduidade Irregular (TIPPE);
- Elevado número de módulos em atraso;
- Resultado da última Avaliação Externa;
- Frágeis competências dos alunos quer por ausência de alicerces prévios quer por
alterações comportamentais;
- Fraca participação dos pais e encarregados de educação;
- Problemas comportamentais;
- Procedimentos internos de monitorização de resultados pouco consistentes.

A equipa de autoavaliação propõe as seguintes recomendações estratégicas:
- Ação educativa orientada para o sucesso dos alunos, a melhoria quantitativa e a
qualidade dos resultados;
-Práticas de ensino que articulam o saber, o saber fazer e saber ser e promovem a
aprendizagem contextualizada e prática;
- Recurso à pedagógicas ativas e diferenciação pedagógica para o reforço dos
conhecimentos, das capacidades e atitudes e valores;
- Apropriação da filosofia da escola e divulgação da sua imagem enquanto escola
de referência;
- Participação ativa de todos os atores no processo educativo;
- Aposta no desenvolvimento pessoal e profissional dos recursos humanos com
impacto na melhoria da prática e desempenhos profissionais;
- Otimização das lideranças intermédias com a implementação de sistemas de
monitorização que permitam verificar o efetivo desenvolvimento do PE e o alcance de
resultados esperados e metas traçadas;
- Avaliação sistemática dos resultados e da escola com a implementação de um
processo de autoavaliação que recorre a junção dos modelos CAF, EQAVET e IGE.

Parte IV – BIBLIOGRAFIA E ANEXOS
7. BIBLIOGRAFIA

Lei de Bases do Sistema Educativo
Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro
Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril

8. ANEXOS
- Anexo 1 - Protocolos
-Lei 31/2001
-Relatório IGEC
- Projeto Educativo
- Plano de Melhoria
- Modelo de questionário de satisfação

Anexo 1 – Protocolos celebrados no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, no
ano letivo 2017/2018.
- Coudelaria Xavier de Lima
- Lusitanos Academy
- Coudelaria Quinta da Hermida
- Animação Turística Unipessoal Lda
- Centro Hípico Dom Cavalo
- Centro Hípico da Sobreda
- Picadeiro Quinta da Horta
- Herdade Monte da Tramagueira
- Associação de Cavaleiros de Vila Negra
- CEBA – Herdade da Abóbada
- Exploração Agrícola Monte de Alistrã
- Irripax
- VELUSU – Sociedade Agrícola Luso-sueca Lda
- Cotéis Produção e Comercialização Agroalimentar
- Relógio da Chuva Lda
- Cantinho & Cantinho Lda
- Olivomundo, Sociedade Agrícola Lda
- Verde Colheita Lda
- Sociedade Agropecuária da Escaldada
- Casa Agrícola de Matraque Lda
- Sociedade Agrícola Quinta da Lagoalva de Cima
- Riscada Grande Lda
- Sociedade Agrícola da Nora Lda
- Frutastereso
- Agradanumero
- Monte das Herdades
Nota: Esta listagem não inclui as empresas em nome individual.

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO 2017/2018
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
1. QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES DOCENTES
A 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 que está no verso desta folha, 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.
Depois de preencher o questionário, deposite-o no caixa para o efeito disponibilizada
pela equipa de autoavaliação.
Pretende incluir outros comentários?

SIM 

NÃO 

Se respondeu SIM, utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas
dadas ou incluir outros comentários.

Agradecemos a sua colaboração.

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 2017/2018
QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES DOCENTES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

O ensino nesta escola é exigente.
A escola é aberta ao exterior.
A informação circula bem na escola.
A Direção valoriza os meus contributos para o
funcionamento da escola.
As salas de aula são confortáveis.
Os espaços de desporto e de recreio da
escola são adequados.
O refeitório e o bufete funcionam bem e têm
qualidade.
Os alunos respeitam os professores.
Os alunos respeitam o pessoal não docente.
A biblioteca está bem apetrechada e funciona
bem.
O uso dos computadores na sala de aula é
prática comum nesta escola.
O comportamento dos alunos é bom.
As situações de indisciplina são bem
resolvidas.
A Direção é disponível.
A Direção partilha competências e
responsabilidades.
A Direção sabe gerir os conflitos.
A escola tem uma boa liderança.
A Direção envolve os trabalhadores na
autoavaliação da escola.
A escola é limpa.
A escola é segura.
Os serviços administrativos funcionam bem.
O ambiente de trabalho é bom.
Gosto de trabalhar nesta escola.

4

3

2

1

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

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO 2017/2018
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
2. QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES
A 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 que está no verso desta folha, 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.
Depois de preencher o questionário, deposite-o no caixa para o efeito disponibilizada
pela equipa de autoavaliação.
Pretende incluir outros comentários?

SIM 

NÃO 

Se respondeu SIM, utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas
dadas ou incluir outros comentários.

Agradecemos a sua colaboração.
ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA

AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 2017/2018
QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

O ensino nesta escola é exigente.
A escola é aberta ao exterior.
A informação circula bem na escola.
A Direção valoriza os meus contributos para o
funcionamento da escola.
As salas de aula são confortáveis.
Os espaços de desporto e de recreio da
escola são adequados.
O refeitório e o bufete funcionam bem e têm
qualidade.
Os alunos respeitam os professores.
Os alunos respeitam o pessoal não docente.
A biblioteca está bem apetrechada e funciona
bem.
O uso dos computadores na sala de aula é
prática comum nesta escola.
O comportamento dos alunos é bom.
As situações de indisciplina são bem
resolvidas.
A Direção é disponível.
A Direção partilha competências e
responsabilidades.
A Direção sabe gerir os conflitos.
A escola tem uma boa liderança.
A Direção envolve os trabalhadores na
autoavaliação da escola.
A escola é limpa.
A escola é segura.
Os serviços administrativos funcionam bem.
O ambiente de trabalho é bom.
Gosto de trabalhar nesta escola.

4

3

2

1

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

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO 2017/2018
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
3. QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Senhor(a) Encarregado(a) de educação:
A escola do seu educando 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 que está no verso desta folha, 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.
Depois de preencher o questionário, entregue-o ao seu educando que, por sua vez, o
levará ao Diretor de Turma.
Pretende incluir outros comentários?

SIM 

NÃO 

Se respondeu SIM, utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas
dadas ou incluir outros comentários.

Agradecemos a sua colaboração.

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA

AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 2017/2018
QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
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1. O ensino nesta escola é bom.
2. Os resultados da escola são bons.
3. Conheço bem as regras de funcionamento da
escola.
4. O meu filho é incentivado para ter bons
resultados.
5. As avaliações são justas.
6. O meu filho revela satisfação pela forma
como é tratado na escola.
7. O meu filho tem bons amigos na escola.
8. A Direção da escola é acessível.
9. A Direção incentiva os pais a participar na
vida da escola.
10. A direção está a fazer um bom trabalho.
11. A escola resolve bem os problemas de
indisciplina.
12. A escola fornece-me informação suficiente
sobre as atividades e as aprendizagens do
meu filho.
13. O diretor de turma do meu filho é disponível
e faz uma boa ligação à família.
14. As instalações da escola são boas.
15. Os serviços de refeitório e de bufete são
bons.
16. A escola é limpa.
17. Os serviços administrativos funcionam bem.
18. A escola é segura.
19. Gosto que o meu filho ande nesta escola.

4

3

2

1

Não sei

Discordo

Não concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

N.º de filhos nesta escola: _____________________

Discordo
totalmente

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

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO 2017/2018
QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
4. QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
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 que está no verso desta folha, 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.
Depois de preencher o questionário, entregue-o ao seu diretor de turma.
Pretende incluir outros comentários?

SIM 

NÃO 

Se respondeu SIM, utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas
dadas ou incluir outros comentários.

Agradecemos a sua colaboração.

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 2017/2018
QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
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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.

4

3

2

1

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

