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1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras unidades orgânicas) 

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora. 
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 

(a preencher, se aplicável) 

 
RELATÓRIO INTERMÉDIO DE PROGRESSO 

N.º 1 

Ano em avaliação: Agosto de 2020 a Junho de 2021 

 

 
 

      Escola Secundária de Pombal 
 

      Rua Dr. António Fortunato Rocha Quaresma 
    3100-484 Pombal 
 

 
 

Fernando Augusto Quaresma Mota, Diretor, 
 236 217 277 
 geral@aepombal.edu.pt 
 

      
 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção. 

 
 

 

De acordo com o nosso projeto educativo (de ex-ducere, “conduzir para fora de si”, ao encontro do outro), subordinado ao lema “erguer futuros”, pretendemos 
proporcionar aos jovens uma formação sociocultural, científica, tecnológica e prática, visando o seu desenvolvimento pessoal e cultural, a integração socioprofissional e 
a criação de condições para que possam prosseguir estudos.  
 
É nossa missão prepará-los para o exercício profissional qualificado nas áreas de formação escolhidas e, ao mesmo tempo, contribuir para que sejam cidadãos ativos e 
participativos. Deste modo, podemos contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país, ao ministrarmos uma formação/educação de qualidade dos futuros 
trabalhadores. Defendemos um ensino de qualidade, diverso nas respostas, mas não discriminatório, em que todas as vias devem ter igual dignidade. A diversificação 
dos percursos escolares deve ser enriquecedora, promovendo o sentimento de segurança necessário à aprendizagem, suscitando o reconhecimento de valores e 
capacidades, procurando a inclusão, de modo a evitar atos discriminatórios. 
 
Dando cumprimento ao seu Projeto Educativo, o Agrupamento de Escolas de Pombal (AEP) rege-se pelos seguintes valores humanistas: Liberdade, Igualdade, Justiça, 
Solidariedade, Cooperação, Tolerância e Defesa do Ambiente. Estes valores orientam a prestação de um serviço público de educação e formação de qualidade, bem 
como a oferta de cursos profissionais (nível 4) que dotem os seus alunos de uma sólida formação de base, de competências e saberes orientados para a resolução dos 
desafios do Século XXI (Perfil do aluno no século XXI) que permitam o prosseguimento de estudos e/ou a inserção no mercado de trabalho.  
 
Para o cabal cumprimento da sua missão, para a concretização do ideal exequível em que assenta a sua visão e para fazer face às oportunidades de melhoria 
identificadas ao nível dos processos e ao nível dos resultados, propõe-se que o AEP desenvolva a sua ação, quer no plano organizacional, quer no plano pedagógico, a 
partir de três eixos estratégicos: 
Eixo1: Qualidade de serviço.  
Eixo 2: Organização e gestão pedagógica  
Eixo 3: Parcerias 
 
Por seu turno, estes eixos desdobram-se em objetivos estratégicos que, por sua vez, se decompõem em objetivos operacionais, monitorizados, anualmente, ao longo do 
ciclo de gestão, em ações devidamente calendarizadas para a consecução desses objetivos. 
 
a) Para a concretização do Eixo 1, Qualidade de serviço, consideramos importante desenvolver a nossa ação, centrando-a na operacionalização de dois objetivos 

estratégicos: OE1: Estabelecer as linhas orientadoras da gestão; OE2: Valorizar os resultados sociais.  
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Para a concretização do Eixo 2, Organização e gestão pedagógica, consideramos importante desenvolver a nossa ação centrada na operacionalização de dois objetivos 
estratégicos: OE3. Prestar um serviço educativo de qualidade; OE4. Melhorar os resultados escolares.  
 
Para a concretização do Eixo 3, Parcerias, consideramos importante desenvolver a nossa ação centrada na operacionalização de um objetivo estratégico: OE5. 
Desenvolver redes de parcerias, locais e europeias. 
 

A avaliação dos formandos, em cada módulo, baseia-se, no mínimo, em três instrumentos de avaliação aos quais se atribui peso idêntico e deve incluir as seguintes 
componentes:  
a) Projeto, associado à Aprendizagem Baseada em Projetos (Projet Based Learning).  
b) Qualificação e capacitação profissional dos formandos.  
 
A avaliação deve ter em conta a globalidade dos domínios dos saberes, correspondendo ao conhecimento, compreensão e aplicação dos conteúdos lecionados e 
apreendidos pelos alunos, e assenta na concretização de um juízo de valor materializado na classificação final atribuída.  
 
Nas disciplinas curriculares dos cursos profissionais e a partir do primeiro ano, devem ser trabalhadas as competências pessoais e interpessoais de cada formando que 
permitam melhorar as suas interações com os outros e com o mundo em seu redor. O desenvolvimento da capacidade de análise, de interpretação, de rigor, de 
resolução de problemas e de raciocínio são fundamentais para a integração do formando na sociedade e no mercado de trabalho. 
 
A avaliação dos formandos deve incluir as seguintes componentes:  
 
a) Projeto 
Nas turmas de cada ano de escolaridade, o Conselho de Curso define um projeto integrador, relacionado com as áreas de formação, a desenvolver ao longo do ano 
letivo. Para a sua operacionalização, serão organizados tempos de trabalho autónomo, a ceder por cada uma das disciplinas do curso, para realização de tarefas 
específicas no âmbito do projeto a desenvolver. A planificação/estruturação do projeto/trabalho a desenvolver com a turma é realizado nas reuniões da equipa 
educativa.  
 

b) Qualificação e capacitação profissional dos formandos  
A Escola, entidade de formação, crescimento e enriquecimento, deve, acima de tudo, promover uma postura ativa, criativa e ajustada por parte dos indivíduos que a 
integram. É um espaço dinâmico de aprendizagem e de relações interpessoais que possibilita o desenvolvimento global e harmonioso dos seus membros. Neste 
contexto, a promoção do sucesso educativo, o combate ao abandono escolar e o reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade constituem o seu objetivo 
primordial.  
 



RP Anual/(Escola Secundária de Pombal)                  5 

     

 

 
 
 
Em cada ano de escolaridade, será constituída uma bolsa de professores/formadores da componente sociocultural, para desenvolverem oficinas de trabalho 
(OfSC_1@Erguer_Futuros) com os formandos, que poderão integrar os SPO e outros atores (encarregados de educação, antigos alunos diplomados, entidades parceiras 
empregadoras). 
 
Temas a desenvolver na oficina do 1.º ano:  
 
i) Tema 1: O Ensino Profissional  

 O perfil profissional e o Perfil do Aluno/formando para o Século XXI (O que serei capaz de saber e de saber-fazer ao concluir o meu curso profissional?).  

 O plano de estudos, as componentes de formação e as aprendizagens essenciais (O que posso aprender com estes elementos?).  

 Aprendizagens baseadas em Projetos (Como se organiza o trabalho? Flexibilidade, autonomia, responsabilidade, colaboração, trabalho e reflexão com os/as 
outros/as? Como sou avaliado/a em Projeto?). 

 A Formação em Contexto de Trabalho. O estágio curricular (O “mundo do trabalho” é também um contexto para aprender? Aprendo a ser mais competente? Vou 
aplicar, na prática, as aprendizagens adquiridas na escola? Estágio para quê, quando, onde? Como vou ser avaliado/a?).  

 A Prova de Aptidão Profissional (O que é a PAP? Como está integrada no meu roteiro de formação? Provo que sou capaz e competente? Como sou avaliado?).  

 Identificação das principais atividades do perfil profissional, os direitos e deveres e o papel do/a Técnico/a de … nos diferentes contextos de atuação. As profissões e 
o futuro: questão das competências, as profissões emergentes, a “minha” profissão, hoje e no futuro. 

 
 ii) Tema 2: Atitudes e comportamentos  
 

 Saber estar - promover no formando o conhecimento de metodologias ativas e de reflexão, versando:  

 A ética e a responsabilidade social;  

 O local e a vida em redor;  

 Cidadania democrática;  

 O respeito pelo espaço público;  

 O meu direito e o direito do outro;  

 Empreender comigo e com os outros;  

 Responsabilidade financeira: o custo das coisas.  
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 Aquisição e utilização de competências de aprendizagem autónoma:  

 Estudo autónomo;  

 Como estudar a pares;  

 Como utilizar as Redes Sociais para estudar;  

 Desenvolver hábitos de leitura.  
 

 Gestão do tempo - promover no formando o conhecimento de metodologias de organização do tempo:  

 Identificar as perdas de tempo que reduzem diariamente a sua produtividade e estabelecer soluções para reduzir ou remover o seu impacto negativo;  

 Adquirir competências em gestão de tempo para agendar/calendarizar, planear e priorizar o seu trabalho;  

 Discutir e praticar uma variedade de reconhecidas técnicas de gestão de tempo. 
 

  Áreas de desenvolvimento pessoal - promover no formando o conhecimento de metodologias de desenvolvimento pessoal, com  

 Foco no formando (autoconhecimento, talentos e capacidades, experienciar sucesso);  

 Foco no grupo (conhecer os outros, saber trabalhar em equipa);  

 Foco nos objetivos (definir e atingir objetivos, usar os talentos pessoais, ser proactivo e responsável).  
 
 iii) Tema 3: Competências de comunicação  
 

 Comunicação escrita:  

 Melhorar a capacidade dos alunos em reter informações, melhorar a sua confiança nas suas competências de escrita e a nível da literacia da informação;  

 Trabalhar as competências de interpretação dos alunos/formandos, de forma a garantir que mantêm o foco na construção das suas respostas;  

 Rever técnicas de escrita essenciais, como o planeamento, a redação, e estruturação e construção de parágrafos;  

 Explicar os objetivos básicos e a estrutura de um parágrafo; 

 Compreender quais as palavras e frases sinalizadoras que podem ser particularmente úteis para a introdução de teorias, vinculação ou conclusão de um ensaio;  

 Adquirir técnicas, a nível da escrita e da estruturação de textos, que podem ajudar a melhorar o trabalho do aluno;  

 Aquisição de conhecimentos e competências essenciais à escrita e estruturação de relatórios. 
 

  Comunicação oral:  

 Identificar como se comunica de forma eficaz, particularmente num ambiente de trabalho em grupo (escuta ativa, linguagem corporal e clareza de expressão);  

 Adquirir ferramentas para fornecer e receber feedback de forma útil e construtiva num ambiente de trabalho em grupo;  
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 Como planear uma apresentação de um trabalho académico;  

 O que nunca dizer numa comunicação oral.  
 

 Construção de um e-portefólio reflexivo de evidências com as aprendizagens mais significativas realizadas ao longo do ano letivo (utiliza a Google +, plataforma Moodle 
ou outra);  

 Realização de um vídeo - um pitch de 3 a 4 minutos.  
 
iv) Tema 4: Competências digitais  

 Literacia da informação e dos media: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem que requeiram que os formandos articulem necessidades de 
informação; encontrem informação e recursos em ambientes digitais; organizem, processem, analisem e interpretem informação; comparem e avaliem criticamente 
a credibilidade e a fiabilidade da informação e das suas fontes.  

 Comunicação e colaboração digital: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem que requeiram que os formandos usem, eficaz e responsavelmente, 
tecnologias digitais para comunicação, colaboração e participação cívica.  

 Criação de conteúdo digital: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem que requeiram que os formandos se expressem através de meios digitais, 
modifiquem e criem conteúdo digital em diferentes formatos; ensinar aos formandos como os direitos de autor e as licenças se aplicam ao conteúdo digital, como 
referenciar fontes e atribuir licenças.  

 Uso responsável: Tomar medidas que garantam o bem-estar físico, psicológico e social dos formandos enquanto usam tecnologias digitais. Capacitar os formandos 
para gerir riscos e usar tecnologias digitais de forma segura e responsável. 

 Resolução de problemas digitais: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem que requeiram que os aprendentes identifiquem e resolvam problemas 
técnicos ou transfiram criativamente conhecimento tecnológico para novas situações.  

 
Temas a desenvolver na oficina do 2.º ano:  
 
i) Tema 5: A entrada no mundo do trabalho  

 Entrevista individual - cada formando deve ser objeto de uma entrevista individual, utilizando um guião Reflexão sobre a entrevista;  

 Elaboração de um curriculum vitae (versão em língua portuguesa e em inglês); 

 Testemunhos profissionais; 

 Estágios Profissionais; 

 Sessões subjacentes ao tema “Empregabilidade e Mobilidade”. 
 
 ii) Tema 6: Rumo ao sucesso  

 “Eu quero, eu consigo” - Sensibilizar para a importância da implementação de projetos pessoais e do conhecimento dos programas de apoio aos jovens, aquando 
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da entrada no mercado de trabalho;  

 Networking - Promover o conhecimento de áreas profissionais emergentes, fomentar o contacto com profissionais ex-alunos de cursos profissionais, identificar 
competências indutoras de sucesso profissional, treinar competências sociais e de gestão de redes de contactos de trabalho; 

 Empreendedorismo - Sensibilizar os jovens para a necessidade de uma atitude proactiva na procura ou criação de emprego, abordando-se as condições na 
criação do próprio emprego, a necessidade de desenvolver atitudes empreendedoras e de conhecer medidas de criação do próprio emprego; vantagens e 
dificuldades; 

 Apresentação de um pitch - Cada formando apresenta o seu pitch, podendo adotar um guião de apresentação. Devem ser trabalhados os aspetos a melhorar 
pelo formando. 

 
 iii) Tema 7: Trabalho de equipa  

 Adquirir as competências necessárias para trabalhar de forma cooperativa;  

 Identificar e aplicar estratégias para a organização do trabalha de grupo;  

 Desenvolver as competências de comunicação e liderança;  

 Adquirir estratégias para gerir conflitos. 
 
Temas a desenvolver na oficina do 3.º ano: 
 
 i) Tema 8: Definir o caminho a percorrer  
 

 Dinamização de sessões de informação escolar e profissional que incluam as seguintes atividades:  

 Workshops ligados à entrada no mundo do trabalho;  

 Testemunhos profissionais; 

 Sessões subjacentes ao tema “Empregabilidade e Mobilidade”;  

 Visitas de estudo relacionadas com a informação escolar e profissional;  

 Informação escolar e profissional (Feira Inspiring Future).  
 

 Dinamização de sessões técnicas de procura de emprego que incluam as seguintes atividades:  

 Formação acerca de atitudes empreendedoras na procura de trabalho;  

 Simulação de entrevistas de emprego e análise subsequente acerca dos pontos positivos e dos pontos a melhorar;  

 Apresentação do curriculum vitae em Português e em Inglês; 

 Calendarizar com as empresas duas reuniões anuais, tendo como objetivo: Conhecer a empresa e estabelecer qual o perfil do aluno/formando pretendido pelo 
empresário; O empresário conhecer o formando/aluno e dar a conhecer a empresa, as funções a desempenhar durante o estágio e o formador em contexto de 
trabalho.  
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1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados. 

 
 
 
i) Tema 9: Comunicação empresarial  

 Noções básicas de protocolo e etiqueta; 

 O protocolo e a imagem da empresa; 

 O protocolo empresarial; 

 Protocolo na comunicação; 

 Protocolo oficial Português. 
 
 

O organograma infra apresentado ilustra a estrutura orgânica da Escola Secundária de Pombal, apresentando os seus principais órgão e equipas. Destacam-se:  

 Conselho Geral; 

  Diretor; 

 Conselho pedagógico; 

 Conselho Administrativo; 

 Estruturas de Apoio (Gabinete disciplinar do aluno, Marketing e Cominicação, Segurança, Serviços de Apoio à Saude); 

 Estruturas de Serviços (Serviços de Administração Escolar, Serviços Técnico Pedagógicos, Bibliotecas escolares); 

 Estruturas Pedagógicas (avaliação interna, apoio socio educativo, clubes projetos e atividades, Centro Qualifica, Ofertas Formativas de dupla certificação, 
Coordenação e Supervisão Pedagógica). 
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(ajustar o número de linhas quanto necessário) 

 

 
 

Tipologia 
do curso 

 

 
Designação do curso 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 
N.º de Alunos (Totais por curso, em 

cada ano letivo) * 

 18 / 19   19 / 20   20 / 21  
 

N.º T/GF 
 

N.º AL 
 

N.º T/GF 
 

N.º AL 
 

N.º T/GF 
 

N.º AL 

Profissional Técnico de Informática – Instalação e Gestão de redes 2 31 2 24 1 14 

Profissional Técnico de Eletrónica Automação e Computadores 3 40 3 44 3 45 

Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 1 9 --- ---- --- --- 

Profissional Técnico de Informática – Sistemas  --- --- 1 29 2 49 

Profissional Técnico de Comunicação e Marketing 1 16 2 44 3 63 

Profissional Técnico de Restauração – Restaurante Bar 3 38 2 24 1 12 

Profissional Técnico de Desporto --- --- 1 29 2 40 

Profissional Técnico de Análises Laboratoriais --- --- 1 22 2 26 
 

* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede 

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 
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Os documentos orientadores da Instituição são:  

• Projeto Educativo;  

• Regulamento Interno;  

• Documento Base e Plano de Ação; 

• Relatório do Operador; 

• Plano de Melhoria; 

• Plano de Ação Estratégico 2020-2024; 

• Plano Anual de Atividades 2020 -2021; 

• Organização do ano letivo20/21; 

• Relatório de Avaliação do Projeto Educativo Anual. 
 
Os documentos acima podem ser encontrados em: 
 
Disponíveis em: https://www.aepombal.edu.pt/administracao-e-gestao/ 
site Da escola zona EQAVET 

 
 

 

- Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em 29 / 07 / 2020. 

- Selo EQAVET, atribuído em ---- / --- / --- . 
 
 
 

1.7 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 

(trancar a data relativa à situação não aplicável) 

https://www.aepombal.edu.pt/administracao-e-gestao/
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1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das 
evidências do seu cumprimento. 

 
   

 
A equipa EQAVET vai realizar todos os esforços para melhorar o alinhamento dos seus objetivos estratégicos de acordo com as políticas definidas para EFP, ao nível nacional e internacional; 
em relação à participação dos stakeholders externos na definição dos objetivos estratégicos da oferta de EFP, serão realizados inquéritos ao longo do ano letivo com as empresas parceiras, 
para auscultar as suas opiniões e sua efetiva participação nas diferentes fases do ciclo de garantia da qualidade, com foco na melhoria contínua da oferta EFP e melhoria dos conhecimentos 
dos alunos no fim do Curso; deste modo, deixam de ter apenas uma pronuncia pontual no contexto do órgão da instituição em que têm acento e ao nível da FCT; de acordo ao documento da 
organização do ano letivo para 2020/2021, já são evidentes os objetivos, indicadores e metas realizados a 3 anos e não a 1 ano, como anteriormente. 
 
Passando-se ao critério 2, vamos manter as parcerias com stakeholders externos que sustentam as atividades regulares na gestão da EFP, designadamente as relacionadas com a FCT e outras 
relacionadas com a participação da FCT em atividades de palestras e experiência de empresários que fizeram cursos profissionais junto como atividades formativas e ou de divulgação junto 
da população escolar. Alguns estudantes irão ser envolvidos em projetos de âmbito local, ao nível da realização da Prova de Aptidão Profissional, e outros serão envolvidos em projetos de 
âmbito transnacional, com a aprovação da candidatura Erasmus+; alguns alunos do 3º ano irão realizar FCT no estrangeiro; este ano letivo, a instituição irá investir em ações de formação 
para os profissionais, designadamente docentes/formadores EFP; 
 
No que diz respeito ao critério 3, como estava no nível avançado, a escola pretende manter as práticas realizadas até ao momento, os mecanismos que permitem a avaliação das atividades, 
bem como momentos e intervenientes para a sua consecução. Pretende-se melhorar a recolha de dados para indicadores EQAVET 5a) e 6a), para que seja possível ter para todos os 
indicadores EQAVET em igual fase de alinhamento. Pretendemos continuar, no que se refere ao indicador EQAVET 4, a monitorização intercalar dos objetivos traçados, a antecipação de 
eventuais desvios face aos objetivos traçados, a identificação de melhorias necessárias e de intervenção precoce em situações em que tal se venha a revelar necessário. 
 
No que se refere aos indicadores EQAVET 5) e 6) previstos no plano de ação, há que definir momentos de auscultação dos stakeholders externos, sua operacionalização através de inquéritos 
e recolha dos dados para o cálculo final dos indicadores, deste modo há necessidade de criar mecanismos de follow-up dos ex-alunos para obtenção de dados para cálculo final dos 
indicadores.  
 
No critério 4, vamos manter a análise dos resultados da avaliação da EFP. Essa análise permite a revisão do que foi planeado, em ciclos correspondentes ao fim dos períodos letivos e 
anualmente, através da conceção e adoção de melhorias que passam por medidas preventivas e corretivas, assim como por medidas alternativas que configuram novas soluções, face às 
práticas em uso. 
Vamos fazer um esforço para que os processos para a recolha de dados e revisão, do sistema de garantia da qualidade, sejam interiorizados em igual grau pelos stakeholders envolvidos, por 
forma a consolidar o entendimento partilhado e a ação concertada para melhorar a cultura de qualidade da organização. 
 
No que diz respeito ao critério 5, este ano letivo, vamos manter um diálogo formalizado e continuado envolvendo stakeholders externos, sobre a qualidade e a melhoria contínua da oferta 
Educação e Formação Profissional, uma vez que os alunos do terceiro ano estarão a realizar FCT, ao longo do ano letivo. Esta auscultação será realizada pelos acompanhantes de FCT, através 
de inquéritos e nos momentos de apreciação formal de documentos do Conselho Geral. 
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No que concerne ao critério 6, iremos aplicar as fases do ciclo às atividades desenvolvidas e aos dados recolhidos no contexto dos indicadores em avaliação e comparar sucessivamente os 
resultados, para tirar conclusões e integrar atividades, por forma a garantir a melhoria na aplicação do ciclo.  

 

 
 

Objetivo específico nº4: “Incrementar o relacionamento com as empresas e/ou instituições”  
     

1º) Procurou-se chamar mais empresários ou personalidades de reconhecido mérito nas mais diversas áreas à escola. Entendeu-se medir esta meta pelo número médio 
de aulas com sessões técnicas nas turmas finalistas, por ano letivo. Como estamos em ano de Covid, a meta para este ano letivo era de uma aula com sessão técnica em 
média por turma finalista. No que diz respeito ao projeto Júnior Achievement Portugal “Empreendedorismo nas Escolas”, deu-se a conhecer este projeto às turmas do 
2º ano com o intuito de participarem. Também foram dados a conhecer os projetos, “Isto é Uma ideia IoT” e F1 inschools, do Cenfim  - Centro de formação profissional 
da indústria metalúrgica e metalomecânica. 
 
2º) No que diz respeito à aprendizagem baseada em projetos, está prevista a formação para professores ao longo do ano letivo. A esse propósito, no presente ano 
letivo, foram realizadas duas ações de curta duração de seis horas: “Aprendizagens baseadas em projetos”, destinada a professores dos cursos profissionais da área 
tecnológica e “Comunicação Empresarial”. Foi também realizada uma formação on-line para docentes da área tecnológica de todos os cursos do 1º ano, intitulada 
“Formação em metodologias ativas Dreamshaper- aprendizagem baseada em projetos”. 
 
3º) Organizar visitas de estudo às empresas; neste ano ainda atípico e de pandemia, definiu-se como meta 2 visitas de estudo a empresas e/ou atividades on job, 
preferencialmente na região, por curso.  
 
4º) Pretende-se também estabelecer novas parcerias com empresas; deste modo, definiu-se um número mínimo de 1 nova parceria por curso em funcionamento na 
escola.  
 
5º) Irão realizar-se inquéritos às empresas para aferir a definição da oferta de EFP e também auscultar as suas opiniões na melhoria dos conhecimentos dos alunos no 
fim do Curso. 
 
Objetivo específico nº 5: “Definir o caminho a percorrer”  
 
Quanto ao objetivo específico nº 5, mantivemos, no triénio 2016/2019, a realização de 1 sessão de procura de emprego, dinamizadas pelos Serviços de Psicologia da 
escola, juntamente com a Direção, em parceria com a Associação Inspiring Future.  

II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

(análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 
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Objetivo específico nº6: “Medir o grau de satisfação das empresas FCT”, estabeleceu-se que o indicador a medir seria a classificação final de FCT.  
 
Nas tabelas seguintes, iremos monitorizar os resultados obtidos desde o ciclo de formação de 2015-2018; os valores obtidos serão sucessivamente comparados com as 
metas estabelecidas.  
 
Indicador 4a – Taxa de Conclusão dos Cursos de EFP  
 

Indicador 4a) indicadores EQAVET e outros 
 

Referência 2018 
Ciclo de formação 
(2015-2018) 

Referência 2019 
Ciclo de formação 
(2016-2019) 

Obtido em 2020 
Ciclo de formação 
(2017-2020) 

Meta 2021 
Ciclo de formação 
(2018-2021) 

Meta2024 
 

Taxa de anulações de matrícula e outras 
(reorientação, mudança de país e que 
completaram 18 anos sem matrícula) 

19,1%  25,6% 23,1% ≤19,0% ≤15,0 

Taxa de módulos em atraso n.e.d.r n.e.d.r  1,56% n.e.d.r ≤ 1% (OAL) 

Melhorar a taxa de sucesso/conclusão  75,0% 68,3% 79,1% > 80% ≥ 90% 

Taxa de conclusão no tempo previsto 70% a) a) a) 80% 

Melhorar a taxa de sucesso/conclusão 
1ºano – 88,0% 
2ºano – 98,7% 

1ºano – 94,0% 
2ºano – 95,3% 

1ºano – 99,1% 
2ºano – 98,1% 

1ºano ≥ 95% 
2ºano ≥ 99% 

1ºano ≥ 95% 
2ºano ≥ 99% 

Grau de satisfação dos alunos formandos (1 a 4) 
com a formação ministrada  
 

1ºano ≥ 3,3 
2ºano ≥ 3,4 
3ºano ≥ 3,2 

1ºano ≥ 3,1 
2ºano ≥ 3,2 
3ºano ≥ 3,3 

b) 
1ºano ≥ 3,2 
2ºano ≥ 3,4 
3ºano ≥ 3,6 

1ºano ≥ 3,4 
2ºano ≥ 3,6 
3ºano ≥ 3,8 

Promover a qualidade das PAP’s (Taxa de 
conclusão das PAPs 

 82,1% 87,7% 89,1% ≥ 90% ≥ 90% 

n.e.d.r. – não existem dados de referência. 

a) Fonte http://inforescolas.mec.pt; 

b) Colocar valores obtidos. 
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Indicador 5a – Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso  
 

Indicador 5a) 
 

Referência 2018 
Ciclo de formação 

(2015-2018) 

Referência 2019 
Ciclo de formação 
(2016-2019) 

Obtido 2020 
Ciclo de formação 
(2017-2020) 

Meta 2021 
Ciclo de formação 
(2018-2021) 

Meta2024 
 

Taxa de colocação no mercado de trabalho 43% 39% c) d) ≥ 80% 

Taxa de diplomados à procura de emprego 8% 14% c) d) d) 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior  49% 37% c) ≥ 35% d) 

Taxa de diplomados noutras situações 0% 0% c) d) d) 

Taxa de diplomados em situação desconhecida 0% 10% c) d) d) 

 

c) Dados a recolher em janeiro e fevereiro de 2021 (relatório do operador 31 março de 2020). 

d) Valor a definir após obter os resultados na alínea c) 

 
Indicador 6a) – Taxa de Colocação no mercado de trabalho  
 

Indicador 6a) 
 

Referência 2018 
Ciclo de formação 

(2015-2018) 

Referência 2019 
Ciclo de formação 

(2016-2019) 

Obtido em 2020 
Ciclo de formação 

(2017-2020) 

Meta 2021 
Ciclo de formação 

(2018-2021) 

Meta2024 
 

Taxa de empregabilidade n.e.d.r. 76% e) f) f) 

Taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso 

28% 16% e) f) f) 

Taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas não com o curso 

15% 23% e) f) f) 

 
n.e.d.r. – não existem dados de referência. 

e) Dados a obter em inquéritos a aplicar em Janeiro e fevereiro de 2021 (relatório do operador 31 março de 2020). 

f) Valor a definir após obter os resultados na alínea e) 
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Indicador 6b – Taxa de Diplomados empregados avaliados pelos empregadores  
 

Indicador 6b) 
 

Referência 2018 
Ciclo de formação 

(2015-2018) 

Referência 2019 
Ciclo de formação 
(2016-2019) 

Obtido em 2020 
Ciclo de formação 
(2017-2020) 

Meta 2021 
Ciclo de formação 
(2018-2021) 

Meta2024 
 

Inquérito de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados n.e.d.r. n.e.d.r. g) > 3,2 ≥ 3.8 

Taxa de satisfação das empresas com alunos com a FCT 
[1 a 4] (inquérito aplicado às empresas) 3,6 3,3 h) 3,6 ≥ 3,8 

Média obtida na FCT 17,4 18,3 g) ≥ 18 ≥ 18 

 
n.e.d.r. – não existem dados de referência. 
g) Dados a recolher em janeiro e fevereiro de 2021 (relatório do operador 31 março de 2020). 
h) FCT dos alunos do 2º ano transitou para o ano letivo seguinte, os alunos no 3ºano fizeram prática simulada, deste modo, não se realizaram inquéritos 
sobre FCT. 
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3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 

 

Área de Melhoria 
 

Descrição da Área de Melhoria 
 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 

    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
Taxa de Conclusão dos cursos 

OE1 
 
 
 
 

Reduzir o abandono escolar - Pretende-se estabelecer o valor percentual de 
alunos/formandos que completam os cursos de EFP, tendo como referência o número 
de ingressos nesses cursos e as anulações de matrículas e retenções. 
 

Diminuir o abandono escolar para inferiores a ou igual a 2% em 2024 ≤ (metas OAL). 

OE2 Melhorar a taxa de sucesso/conclusão - pretende-se melhorar a taxa de sucesso dos 
alunos/formandos em processo de avaliação no 1.º e 2.º ano de escolaridade e a taxa de 
conclusão no 3.º ano de escolaridade até 31 de dezembro do ano em que são 
completados os três anos do ciclo de formação.  
 
Os valores obtidos e as mestas fixadas encontram-se respetivamente na tabela referente 
ao indicador 4a). 

OE2 Para melhorar a taxa de sucesso e conclusão dos cursos no tempo previsto, prevê-se a 
monotorização desde o primeiro ano e em cada fim de período o apuramento do 
número de módulos em atraso de modo a que os alunos sejam encaminhados pelo 
diretor de turma, para a inscrição nos exames de épocas especiais, com vista à 
conclusão dos módulos em atraso. 

OE3 
 

Promover a qualidade das PAP’s – pretende-se promover a qualidade da apresentação 
das PAP. Para este objetivo considerou-se a taxa de conclusão das PAP’s com uma meta 
superior ou igual a 90% em 2024. 

 

III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 
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AM2 
 
Taxa de colocação após conclusão dos cursos de 
EFP 

OE4 Melhorar e incrementar o envolvimento dos stakeholders externos, nomeadamente 
empresas parceiras, pretende-se promover a vinda à escola de empresários e 
especialistas de diversas áreas de formação, para testemunharem a sua vivência no 
mundo empresarial, contribuindo, assim, para melhorar resultados obtidos pelos 
alunos/formandos. Para este objetivo concorrem o n.º de atividades concretizadas em 
relação às previamente planeadas, cuja meta final é de 100% (meta 2021). 
Pretende-se também que a empregabilidade obtida em 2024 seja ≥ 80%. 

OE5 Apoiar os alunos que prossigam estudos superiores – apesar deste indicador não estar 
contemplado no documento base, julgamos importante acrescentá-lo. Assim, 
pretendemos que cerca de 35% dos alunos que terminam o ciclo de formação possam 
ingressar no ensino superior (meta 2021). 

 

 

AM3 

 
 
 
Utilização das competências adquiridas no local 
de trabalho (Satisfação dos Empregadores) 

OE5 Definir o caminho a percorrer – pretende-se desenvolver atividades de informação 
escolar e profissional, cuja meta é de 100% (meta 2021), entre o n.º de atividades 
concretizadas em relação às previamente planeadas.  

OE6 Medir o grau de satisfação das empresas – neste objetivo pretende-se medir o grau de 
satisfação sobre o trabalho desenvolvido e sobre as competências pessoais e sociais 
(comunicação, cooperação, pensamento crítico e criatividade) desenvolvidas pelo 
aluno/formando.  
 

Para este objetivo concorrem três indicadores (classificação da FCT, grau de satisfação 
da FCT e grau de satisfação dos empregadores a 6 e 12 meses), pretendendo-se como 
metas de 2021, um grau de satisfação de FCT superior a 4,5 e grau de satisfação dos 
empregadores a 6 e 12 meses de 4,8 (numa escala de 1 a 5) respetivamente, 
estabeleceu-se ainda a meta de valor superior ou igual a 18 valores como média dos 
resultados da classificação de FCT.  
 

Pretende-se conhecer melhor as necessidades das empresas e melhorar os contactos 
com os empregadores assim como intensificar as relações para obter mais respostas 
aos inquéritos de satisfação. 
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AM4 Formação 
OE7 Desenvolver formação que vá ao encontro das necessidades dos formadores. 

OE8 Melhorar o impacto da formação no desenvolvimento profissional. 

AM5 Divulgação 

OE9 Melhorar o envolvimento dos stakholders, através de aplicação de inquéritos para 
participação na oferta formativa EFP e feedback em relação aos cursos ministrados a 6 
e 12 meses, assim como os inquéritos sobre FCT. 

OE10 Divulgar os resultados alcançados, os objetivos e as metas definidas. 

   
  É de salientar que durante o presente ano letivo, aquando a nova revisão do documento, serão provavelmente introduzidas novas áreas de melhoria. 
 

3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 

 

Área de Melhoria 
 

Ação 
 

Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

 

A1 Para Reduzir o abandono escolar, define-se um perfil de risco por aluno/formando, associado 
aos seguintes indicadores: número de retenções no percurso escolar, assiduidade, ocorrências 
disciplinares, situação socioeconómica; número de módulos em atraso e absentismo escolar. 
Realizam-se, igualmente, reuniões com os encarregados de educação e solicita-se o seu 
contributo na deteção de problemas ou constrangimentos que condicionam o sucesso escolar 
dos seus educandos. As situações mais problemáticas encaminham-se para o GAAF e/ou SPO.  
 
Fazer a orientação vocacional no processo de seleção e inscrição e a reorientação durante o 1º 
período do 10ºano, sempre que necessário. 

Setembro 2020 Julho 2021 

A2 Sensibilizar alunos e encarregados de educação para a importância da assiduidade. Envolver 
Encarregados de Educação e informar se a assiduidade está próxima dos 10% no módulo e de 
recuperação de módulos nas épocas especiais de exame ou plano de recuperação. 

Setembro 2020 Julho 2021 

A3 Para Melhorar a taxa de sucesso/conclusão, identificam-se as dificuldades de aprendizagem 
dos alunos/formandos, estabelecem-se planos de melhoria de avaliação das aprendizagens que 
não foram adquiridas pelos alunos/formandos e analisam-se os questionários e implementação 
de medidas de melhoria. 
Desenvolver diferenciação pedagógica e trabalho colaborativo. 

Setembro 2020 Julho 2021 
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A4 Medida de suporte e apoio à aprendizagem Introdução de 1 tempo de 50 minutos nas 
disciplinas do 1º ano, onde os alunos são repartidos pelas disciplinas de português e 
matemática. 

Setembro 2020 Julho 2021 

A5 Empenhar Professores, Diretor de Curso e alunos na recuperação dos módulos 

A6 Incentivar para a melhoria dos resultados dos alunos, monitorizando os módulos concluídos até 
ao momento (Fim de cada Período – reunião de avaliação) 

A7 Para Promover a qualidade das PAP’s, regista-se a progressão e o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, envolve-se o encarregado de educação, sempre que existam dificuldades no 
cumprimento do plano de trabalho estabelecido, e promovem-se reuniões trimestrais de 
feedback formativo. Acompanhar o desenvolvimento das PAPs, motivando permanentemente 
para a sua melhoria. Realiza-se, ainda, anualmente o concurso a melhor PAP.  

 A8 Foi incluído no horário do 3º ano mais 50 min semanais de apoio á PAP. Setembro 2020 Maio 2021 

 A9 Para Incrementar o relacionamento com as empresas, convida-se empresários e especialistas de 

diversas áreas de formação para dinamizar atividades de formação na escola e realizam-se visitas de 

estudo às empresas e instituições dos diferentes setores de atividade. “Atividades on Job” 
Outubro 2020 Maio 2021 

 A10 Erasmus +, estágios no estrangeiro para alunos do terceiro ano (2 por curso) que concluíram o 
curso no ano letivo anterior 2019/2020 (2 estágios do curso Técnico de Restauração-
Restaurante Bar). 

Fevereiro a julho Julho 2021 

 A11 Para apoiar os alunos que prossigam estudos superiores, informam-se os alunos das condições e as 

vias de prosseguimento de estudos através dos SPO e/ou diretores de turma. 
Fevereiro 2021 Maio 2021 

 A12 Para Definir o caminho a percorrer, serão dinamizadas sessões de informação profissional, que 

incluam as seguintes atividades: workshops ligados à entrada no mundo do trabalho; testemunhos 
profissionais; sessões subjacentes ao tema “Empregabilidade e Mobilidade”; visitas de estudo 
relacionadas com a informação escolar e profissional. Serão, igualmente, dinamizas de sessões técnicas 
de procura de emprego e calendarizadas com as empresas reuniões, tendo como objetivo conhecer a 
empresa e estabelecer qual o perfil do aluno/formando pretendido pelo empresário. 

Janeiro 2021 Maio 2021 

 A13 Para Medir o grau de satisfação das empresas, serão analisadas as avaliações obtidas na FCT, 

realizar-se-ão inquéritos de satisfação às empresas/empregadores e pretende-se recolher as sugestões 
e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras em relação às competências a 
melhorar/desenvolver pelos alunos. 

Setembro 2020 Julho2021 
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IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 
contínua da oferta de EFP 

 

 A14 Para Desenvolver formação dos docentes de EFP, pretende-se inserir no plano de formação do 

agrupamento, a formação necessária para as necessidades. 
Setembro 2020 Julho2021 

 A15 Para Melhorar a formação, realizar-se-á inquéritos para avaliação da formação no seu desempenho 

profissional. 
Setembro 2020 Julho2021 

 A16 Para divulgar os resultados, serão publicitados os resultados Setembro 2020 Julho2021 

 

 

 
A equipa de avaliação interna adotou o modelo Common Assessment Framwork (CAF-Edu) que permitiu assegurar procedimentos sistemáticos de autoavaliação; articular a 
autoavaliação com a avaliação das bibliotecas escolares, com os resultados da avaliação externa, com a avaliação do Projeto Educativo (PE) e Contrato de Autonomia; articular 
com o modelo de análise da sala de aula, Framework, que permite desenvolver mecanismos de feedback entre os intervenientes no processo educativo na sala de aula; 
auscultar, de forma abrangente a comunidade educativa. Os questionários utilizados, centrados no processo de ensino e aprendizagem, permitiram a elaboração do “Relatório 
CAF Educação” a partir do qual foram identificadas áreas de melhoria que exigem monitorização e avaliação. 
 
O trabalho desenvolvido pela equipa de avaliação interna foi a base que facilitou o trabalho da equipa EQAVET. Esta equipa foi responsável pela elaboração dos inquéritos e 
sua aplicação às empresas e aos formandos. Sobre o envolvimento dos stakeholders, procurou-se sempre que possível aproveitar as estruturas e órgãos já existentes.  
 
Alguns dos princípios EQAVET já faziam parte das orientações e práticas da escola, nomeadamente, visão estratégica, o envolvimento dos stakeholders internos, a melhoria 
contínua, utilizando indicadores e metas internas.  
 
Consideramos como princípio fundamental o envolvimento dos stakeholders externos; com eles importam-se para dentro da escola as exigências do mercado de trabalho, o 
que vai contribuir para a notoriedade da EFP junto da comunidade educativa. 
 
A implementação das quatro fases do ciclo de qualidade – planeamento, implementação, avaliação e revisão – tem-se revelado trabalhosa e sentimos necessidade de 
melhorar, com a execução das seguintes medidas: inquéritos aos stakeholders externos; execução da candidatura do Erasmus+; introdução do Projeto, associado à 
Aprendizagem Baseada em Projetos (Projet Based Learning); melhoria do trabalho interdisciplinar com as temáticas de Qualificação e capacitação profissional dos formandos; 
registo dos indicadores no Plano curricular de Turma (PCT); aposta em ações de formação específicas para os formadores.   

 
 

 



RP Anual/(Escola Secundária de Pombal)                  24 

     

 

 
O documento mereceu o parecer favorável do Conselho Pedagógico, no dia 19 de janeiro de 2021, expresso por unanimidade. 

 

 
Pombal 19 de janeiro de 2021 

 

 
 
 

______________________________________________ 
 (Coordenador da Equipa EQAVET) 

 
 
 

O Diretor 
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