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Introdução 
 

      

Este documento base, elaborado no âmbito da implementação do sistema de certificação da 

qualidade alinhado com o Quadro EQAVET pretende ser, essencialmente, um documento 

interno que promova a melhoria contínua dos processos e dos resultados do ensino profissional 

ministrado na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão (EPDRAC). É 

também um guia de orientação para a ação que firma o compromisso da escola com a qualidade 

da oferta do ensino profissional que oferece. Referimo-nos, concretamente, à implementação 

de procedimentos, instrumentos e princípios que melhor promovam a transparência e a 

qualidade de competências e qualificações de EFP para aqueles que, interna e externamente, 

configuram a comunidade educativa. O documento base, que agora se apresenta, integra a 

visão estratégica da instituição e o seu compromisso com a qualidade da oferta de EFP, bem 

como a caraterização do sistema de garantia da qualidade que resultou do alinhamento com o 

Quadro EQAVET, em cada fase do ciclo de qualidade (planeamento, implementação, avaliação, 

revisão. Assim, este documento base está organizado em duas partes, a apresentação da Escola 

e a caraterização do sistema de garantia da qualidade a adotar, em linha com o quadro EQAVET. 
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1. A Escola e opções a tomar no processo de alinhamento 
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1.1. Natureza da instituição e seu contexto  
A Escola está situada no concelho de Alter do Chão, uma 

zona bastante central do distrito de Portalegre, de 

características eminentemente rurais, onde as 

atividades económicas principais são a agropecuária, a 

cinegética e o turismo. O concelho é constituído por 

quatro freguesias - Alter do Chão, Chança, Seda e 

Cunheira.  

O ex-libris do concelho é o famoso cavalo lusitano, 

criado na Coudelaria de Alter, instituição bicentenária, 

que influencia e prestigia o concelho, assim como a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 

de Alter do Chão (EPDRAC). 

A vila de Alter do Chão tem boas infraestruturas, culturais e desportivas.  

A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão – EPDRAC – surgiu no ano de 

2000, com base nos artigos 24º e 25º do Decreto-lei n.º 4/98 de 8 de janeiro e em outras 

orientações do Ministério da Educação que originaram o processo de extinção da Escola 

Profissional Agrícola Alter do Chão, em funcionamento desde 1990. A EPDRAC passou ao ensino 

público no ano de 2001, através da Portaria n.º 165/2001, de 7 de março, regulamentada pelo 

Dec. Lei n.º 115-A/98, de 24 de maio (alterado pela Lei n.º 24/99 de abril). Por Despacho do 

Senhor Secretário de Estado da Educação, de 4 de junho de 2010, foi agregada ao Agrupamento 

de Escolas do Concelho de Alter do Chão. Contudo, em 1 de julho de 2012, o Ministério da 

Educação declarou, através da Secretaria de Estado do Ensino e da Administração Escolar, que 

concluíra o processo de agregação de escolas e, em simultâneo, definira “a desagregação do 

Agrupamento de Escolas de Alter do Chão, autonomizando a Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Alter do Chão”, permitindo “assim à escola profissional o 

desenvolvimento do seu projeto educativo, que apresenta especificidades próprias e 

características únicas.” 

Sedeada na Coudelaria de Alter, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão 

funciona em instalações cedidas por protocolo por este organismo, usufruindo de vários 

pavilhões que contemplam as salas de aula, sala de professores, reprografia, sala de TIC, 

biblioteca, laboratório, sala de reuniões, coordenação e secretaria, refeitório, bar, pavilhões de 

arrumos e trabalhos agropecuários; possui ainda cavalariças bem equipadas, com capacidade 
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para cerca de 100 cavalos, oficina de siderotecnia, picadeiros cobertos de excelentes dimensões, 

campo de cross e de obstáculos, pista de galope e duas carrières (picadeiro descoberto 

apropriado à prática do Ensino). 

A EPDRAC coloca também à disposição dos seus alunos cavalos, alfaias, roçadouras, dois tratores 

e outros instrumentos agrícolas, sem os quais não seria possível executar as mais simples tarefas 

inerentes aos cursos que aqui se ministram. 
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1.2. Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição    
A EPDRAC é uma organização social inclusiva que aposta em preparar hoje o futuro dos jovens e 

da sociedade de amanhã. 

A missão que se propõe para a EPDRAC tem como fundamentos: 

- A defesa dos valores da dignidade pessoal com o respeito pelo próximo e pela natureza, a 

cooperação, o esforço, a autodisciplina e a responsabilidade; 

- O reforço da identidade cultural da Escola e a sua integração na Comunidade; 

- A promoção da participação democrática de todos os intervenientes na vida da Escola e na 

tomada de decisões; 

- O aperfeiçoamento dos canais de comunicação e os mecanismos de participação; 

- O fortalecimento do clima de relações humanas e de sã convivência; 

- O desenvolvimento de projetos de intercâmbio e extracurriculares. 

Perante os fundamentos equacionados, a missão da EPDRAC deverá ter como referentes: o 

desenvolvimento humano de cada aluno/formando; a preparação para o exercício profissional; a 

formação de cidadãos críticos, criativos, participativos e responsáveis; a educação para a 

autonomia e para o empreendedorismo; a educação para a paz; a promoção de uma educação 

intercultural; e a promoção dos valores de respeito pelos humanos, pelos animais e pelo 

ambiente. 

A missão só pode ser concretizada com a implementação de estratégias que conduzam à melhoria 

dos processos de ensino e de aprendizagem, tendo sempre como meta um ensino exigente, 

rigoroso e de qualidade. 

A valorização da escola passa por: 

- Priorizar os resultados escolares, tendo como referência os processos de ensino e de 

aprendizagem;  

- Capacitar os diversos intervenientes na gestão e na ação das mudanças essenciais e necessárias; 

- Possuir estratégias capazes de alcançar os objetivos propostos; 

- Desenvolver comportamentos e princípios culturais sustentáveis; 

- Sustentar o equilíbrio durante os períodos de turbulência; 

- Monitorizar e avaliar os processos, o progresso, o desempenho e o desenvolvimento; 

- Construir um Projeto Educativo que seja de todos e para todos. 
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1.3. Estrutura orgânica da instituição e cargos associados (organograma) 
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1.4. Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria da oferta de EFP (Quadro dos Stakeholders) 

 

TIPO DE 
STAKEHOL

DER 

STAKEHOLDER OFERTA ATUAL DOS STAKEHOLDER EM RELAÇÃO À ESCOLA POTENCIAL IMPACTO NA 
OFERTA DE EFP (ALTA, 

MÉDIA, BAIXA) 

 
 
 
 

Internos  
 

Conselho Geral 

 

Estabelecimento de cooperação entre comunidade educativa e entidades locais 
(Câmara Municipal e outras entidades da região). 

Média 

Conselho Pedagógico Orientação e Planificação de atividades para a comunidade educativa no sentido de 
promover a formação dos alunos. 

Alta 

Professores/ Formadores Formação pedagógica, técnica e profissional dos alunos. Alta 

Pessoal não docente Assegurar o bom funcionamento da escola, com orientação cívica e pedagógica dos 
formandos, promovendo a relação de respeito entre pares. 

Alta 

Alunos Manutenção e desenvolvimento da escola no que concerne à seleção de cursos de 
formação e equipamento técnico inerente aos cursos. 

Alta 

 
 
 

 
Externos 

 
 

 
 

Pais/ Encarregados de Educação Seleção da formação dos seus educandos. Alta 

Empregadores / Entidades FCT Adequação entre a necessidade do mercado de trabalho e a oferta formativa da 
escola. 

Alta 

IEFP/ SANQ/ ANQEP/ CIMAA Fornecer informações sobre as necessidades de mercado (estudo de mercado) com 
vista à reformulação da oferta formativa. 

Média 

Centros de Formação / Centro de 
Formação Prof’ Sor 

Melhorar a formação contínua dos professores/ formadores. Média 

Municípios 

 

Promover e divulgar os cursos ministrados na escola; identificação das necessidades 
do mercado de trabalho; cedência de instalações para a realização de atividades. 

Alta 
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Externos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LiderSor Fornecer informações sobre candidaturas de Jovens Agricultores / Futuros 
Empresários. 

Alta 

Associação 

AcorpSor 

Colaboração e parcerias nos diferentes locais para a realização de Formação em 
Contexto Trabalho; Assistência formal relativamente aos animais. 

Alta 

Grupo Hoteleiro Vila Galé Colaboração e parcerias nos diferentes locais para a realização de Formação em 
Contexto Trabalho; Escoamento dos produtos hortícolas produzidos pelos alunos; 

Realização de espetáculos equestres. 

Alta 

Federação Equestre Portuguesa 
(FEP) 

Formação e certificação equestre. Alta 

Companhia das Lezírias/ 
Coudelaria de Alter do Chão 

Colaboração e parcerias nos diferentes locais para a realização de Formação em 
Contexto Trabalho; 

Projeção da Escola no exterior; Envolvimento dos alunos nos eventos e atividades 
promovidas; Cedência de instalações, através de protocolo entre o Ministério da 

Agricultura e Ministério da Educação. 

Alta 

Associação de Criadores de 
Bovinos de Raça Alentejana 

Colaboração e parcerias nos diferentes locais para a realização de Formação em 
Contexto Trabalho; Dinamização de atividades agropecuárias. Alta 

Foco Mental Apoio aos alunos (abrangidos pela Segurança Social) com dificuldades de 
aprendizagem e/ou que necessitem de acompanhamento psicológico. 

Alta 

 Institutos Politécnicos (Santarém, 
Castelo Branco e Portalegre) 

Divulgação e oferta de cursos CTESP, de nível 5. Alta 

Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa 

Melhorar a formação contínua dos professores/formadores. Alta 

Bombeiros Formação em Socorrismo; Proteção ambiental; Prevenção. Alta 

Centro Saúde/ Unidades de Saúde Colaboração e parcerias; Ações de Sensibilização na área da saúde. Médio 
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GNR Assegurar o bom funcionamento da escola, com orientação cívica dos formandos, 
promovendo a relação de respeito entre pares; Formação e prevenção de 

comportamentos desviantes. 

Alta 

 CLDS Colaboração e parcerias Médio 

1.5. Identificação da oferta formativa de nível 4 para jovens no presente ano letivo e nos dois anos letivos anteriores (tipologia do 
curso, designação do curso e nº total de turmas/ grupos de formação e respetivo nº de alunos/formandos em cada ano letivo) 

Nome do Curso Profissional Ano 2017/2018 Ano 2018/2019 Ano 2019/2020 

Nº 

turmas 

Nº de 

alunos 

Nº 

turmas 

Nº de 

alunos 

Nº 

turmas 

Nº de 

alunos 

Técnico de Gestão Equina (TGE) 3 55 3 45 3 37 

Técnico de Produção Agropecuária (TPA) 3 61 3 58 3 61 

Técnico de Acompanhante de Turismo 
Equestre (ATE) 

1 5 1 4 1 8 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural (TAR) ---- ---- ---- ---- 1 5 
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1.6. Diagnóstico da Situação face aos referentes do processo de alinhamento 

com o Quadro EQAVET (Análise detalhada dos resultados do ciclo formativo 

2014-2017 e análise swot) 
 

INDICADOR 4: TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

Monitorização das turmas do triénio 2014-2017: 

Ø A taxa de conclusão, no tempo previsto, dos alunos que iniciaram a formação em setembro de 2014 

(46), foi de 69,57%. Foram certificados 32 alunos: Curso Técnico de Gestão Equina (TGE) – 63,89%, 

correspondente a 23 alunos; Curso Técnico de Produção Agrária (TPA) – 90%, o que corresponde a 

9 alunos; 

Ø Relativamente à taxa de desistências, no triénio 2014/2017, apurou-se uma taxa de17,39%: Curso 

TGE – 19,44%, correspondente a 7 alunos; Curso TPA – 10,00%, o que corresponde a 1 aluno; 

 

Resultado médio global das turmas no triénio 2014/2017 

No que respeita às taxas de desistência, podemos verificar ser superior no Curso TGE do que no Curso 

TPA. Este facto é um pouco difícil de contornar, apesar de todos os esforços envidados pela Escola no 

sentido de uma efetiva redução desta taxa, dado que os alunos, por norma, desistem pelos seguintes 

motivos: o curso é dispendioso, o que torna difícil de suportar financeiramente, não obstante os 

subsídios por eles auferidos; alunos que aparentam ter medo de montar, não conseguindo atingir os 

objetivos mínimos do Curso e obtenção de colocação no mercado de trabalho antes da conclusão do 

curso.  

Contudo, a Escola tem desenvolvido esforços no sentido de motivar e cativar os alunos para a conclusão 

dos seus cursos definindo mecanismos e estratégias para superar este problema, nomeadamente, 

alertar os diretores de turma para a deteção precoce de indícios de uma provável desistência, através 

da verificação do crescente número de faltas, da diminuição do empenho e do aproveitamento do 

aluno; controlar periodicamente os módulos em atraso e a recusa do aluno em desenvolver as tarefas 

propostas pelos docentes; detetar comportamentos perturbadores ou apatia do aluno em sala de aula. 

Sempre que se identifiquem situações destas dever-se-ão criar mecanismos de alerta rápido que 

envolvam o aluno, pais/ encarregados de educação, solicitando ainda intervenção imediata da Equipa 

Multidisciplinar e da Psicóloga da Escola. 
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INDICADOR 5: TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DOS CURSOS 

Monitorização das turmas do triénio 2014-2017: 

Ø Taxa de alunos empregados (diplomados empregados com e sem contrato, a tempo completo e a 

tempo parcial): 28,13% (30,43% no curso TGE, correspondente a 7 alunos e 22,22% no Curso TPA 

que corresponde a 2 alunos): 

 

Situação profissional dos alunos 

diplomados no mercado de 

trabalho 

TGE TPA TOTAL 

Nº 
Formandos 

Taxa 
% 

Nº 
Formandos 

Taxa 
% 

Nº 
Formandos 

Taxa 
% 

Empregados a tempo completo 5 21,74 2 22,22 7 21,88 

Empregados a tempo parcial 2 11,76 0 0 2 11,76 

Empregados com contrato sem 
termo 

2 8,69 0 0 2 22,22 

Empregados com contrato a termo 5 21,74 0 0 5 21,74 

À procura de emprego 0 0 1 11,11 1 11,11 

Empregados por conta própria 0 0 1 11,11 1 11,11 

Ø  Taxa de alunos no mercado de trabalho (diplomados empregados, à procura de emprego, 

trabalhadores por conta própria e a frequentar estágios profissionais): 37,50% (30,43% no curso 

TGE, correspondente a 7 alunos e 55,56% no Curso TPA que corresponde a 5 alunos); 

 
Ø Taxa de alunos em prosseguimento de estudos (diplomados a frequentar Ensino pós-Secundário e 

Ensino Superior): 34,38% (30,78% no curso TGE, correspondente a 8 alunos e 33,33% no Curso TPA 

que corresponde a 3 alunos). 

 
Observação: para este indicador foram considerados os dados referentes às três turmas do triénio 

2014/2017, cujos resultados, registados no Anexo 4 do programa EQAVET, foram levantados pela 

Equipa de Avaliação Interna/EQAVET (EAI/EQAVET), através de contactos telefónicos. 

Note-se que os diplomados que se recusaram a dar contacto telefónico da entidade empregadora, 

foram contabilizados em outras situações, pela impossibilidade de confirmação da sua colocação. 

Uma destas situações refere-se ao falecimento acidental de um jovem. 

Dois diplomados encontram-se a trabalhar fora do País, numa entidade equestre de renome 

internacional, contudo tiveram de ser contabilizados noutras situações dado não se encontrarem 

colocados numa empresa nacional. 

 

 



 

Página 14 de 40 
 

INDICADOR 6 – UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO  

A EPDRAC tem como missão garantir a formação cívica, académica e profissional dos alunos e o bem-

estar de todos os elementos da comunidade educativa, para que todos e cada um adquiram 

competências e conhecimentos que lhes permitam desenvolver as suas capacidades, integrar-se na 

sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do País.  

 
6.a) PERCENTAGEM DE ALUNOS QUE COMPLETARAM O CURSO E QUE TRABALHAM EM PROFISSÕES 
DIRETAMENTEB RELACIONADAS COM OM CURSO/ ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO QUE 
CONCLUÍRAM  

 
Monitorização das turmas do triénio 2014-2017: 

Dos 32 alunos diplomados do triénio, 55,56% trabalham em profissões diretamente relacionadas com 

o curso/Área de Educação e Formação que concluíram (3 alunos do Curso TGE o que equivale a 42,86% 

e 2 alunos em TPA o que equivale a uma taxa de 100%). 

 
Observação: para este indicador foram considerados os dados referentes às três turmas do triénio 

2014/2017, cujos resultados, registados no Anexo 5 do programa EQAVET, foram levantados pela 

EAI/EQAVET, através de contactos telefónicos. 

 
6.b3) PERCENTAGEM DE EMPREGADORES QUE ESTÃO SATISFEITOS COM OS FORMANDOS QUE 
COMPLETARAM O CURSO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Os empregadores avaliaram os formandos, numa escala de 1 a 4, nas seguintes valências: 

a) Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho; 

b) Planeamento e organização; 

c) Responsabilidade e autonomia; 

d) Comunicação e relações interpessoais; 

e) Trabalho em equipa. 

Relativamente ao triénio 2014/2017 dos 9 alunos empregados e avaliados pelos respetivos 

empregadores, o grau de satisfação dos empregadores foi de 100% para ambos os cursos, sendo a 

média de satisfação no Curso TGE de 3,66 (numa escala de 1 a 4) e no curso de TPA de 3,30, sendo a 

média global de 3,58. Estes dados encontram-se devidamente registados no anexo 6 do Programa 

EQAVET. 
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Análise SWOT 

Na elaboração de um projeto educativo adaptado à realidade da escola parece-nos adequado recorrer 

à análise SWOT, que inclui a análise das forças- Strengths (ou pontos fortes), fraquezas- Weaknesses 

(ou pontos fracos), oportunidades - Opportunities e ameaças - Threats. 

Os principais aspetos, tanto a nível interno e externo da posição estratégica da escola, vão ser 

identificado na análise SWOT. As oportunidades e os pontos fortes são os atributos que auxiliam a 

atingir os objetivos; as ameaças e os pontos fracos são os fatores que podem impossibilitar a 

concretização dos objetivos, sendo, por isso, necessário ultrapassá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strengths (ou 
pontos fortes)

Weaknesses (ou 
pontos fracos)

Threats  
(Ameaças)

Opportunities   
(Oportunidades)
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Articulação ao longo do ano entre entidades 

empregadoras de proximidade e a escola 

Pouca participação dos Encarregados de 

Educação no percurso escolar dos 

alunos 

Qualidade dos estágios Módulos em atraso dos alunos. 

Qualidade dos nossos cursos, muito práticos  Alunos com dificuldades em 

corresponder ao perfil de desempenho 

exigido – atitudes e valores 

Imagem da escola (relação professores/alunos; 

escola inclusiva e multicultural…) 

Situações de indisciplina recorrentes. 

Envolvimento dos alunos na organização e na 

concretização de eventos, de âmbito nacional e 

internacional, e o rigor, a disciplina, o espírito de 

interajuda e a responsabilidade manifestada pelos 

mesmos.  

Escassez de pessoal não docente 

A motivação dos docentes na sua ação educativa, 

no acompanhamento dos alunos e na aplicação de 

medidas de recuperação.  

Desistência a abandono escolar dos 

alunos. 

Estabelecimento de parcerias, protocolos com 

diversas entidades, como elemento de 

desenvolvimento da escola. 

Transferência dos alunos para escolas 

perto da zona de residência.  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Boa recetividade das empresas para a realização 

dos estágios 

Recursos limitados (instalações, 

equipamentos, materiais…) 

Inserção na Coudelaria de Alter do Chão, 

parcerias com a Coudelaria e com a empresa de 

Turismo a ser sediada na coudelaria.  

Imagem associada aos cursos 

profissionais (facilitismo, último 

recurso…) 
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1.7. Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os objetivos estratégicos da instituição (explicar em termos 
teóricos as fase do ciclo de qualidade e brevemente a prática de cada uma das fase do ciclo de qualidade) 

 
 

 

Objetivo 
Genérico

• Assegurar a qualidade e a atratividade da EPDRAC, através do desenvolvimento de uma cultura organizacional de
melhoria continua.

Objetivos
Especificos

• Promover uma cultura de melhoria continua de qualidade baseada em práticas de autoavaliação;
• Adotar procedimentos  e práticas associadas às principais componentes do quadro EQAVET;
• Operacionalizar mecanismos adequados e eficazes de envolvimento das partes interessadas (a nível interno e 

externo) para a monitorização e avaliação do sistema de garantia da qualidade alinhado com o quadro EQAVET;
• Recolher dados e analisar de foprma sistemática e sistémica os resultados alcansados sobre a atividade 

desenvolvida e refletir esse exercicio na melhoria continua das práticas de gestão;
• Definir uma estratégia de comunicação/divulgação da informação sobre o processo estratégico de aprendizagem 

da organização e os resultados obtidos;
• Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia da qualidade se encontra alinhado com o quadro 

Europeu. 

Objetivos
Estratégios

• Promover a conclusão da formação, com êxito e no tempo previsto para o ciclo, reduzindo o insucesso e o 
abandono escolar precoce;

• Apoiar a empregabilidade e a satisfação dos empregadores;
• Melhorar a capacidade e resposta às novas necessidades do mercado de trabalho;
• Fomentar a articulação entre os principais stakeholders  e estimular o diálogo acerca da qualidade. 
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O desenvolvimento de uma abordagem de garantia de qualidade envolve quatro fases, que estão inter-relacionadas e que devem ser abordadas em conjunto. 

 
 

 

 

• São regularmente 
efetuadas avaliações 
de resultados e de 
processos com base 
em aferições.

• Os resultados da 
avaliação são 
utilizados para se 
elaborarem planos 
de ação adequados.

• Os planos de aplicação 
são concebidos em 
consulta com os 
stakeholders.

• Reflete uma visão 
estratégica 
partilhada pelos 
stakeholders e inclui 
metas/ objetivos, as 
ações a desenvolver 
e os indicadores 
adequados.

Planeamento Implementação

AvaliaçãoRevisão
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PLANEAMENTO IMPLEMENTAÇÃO AVALIAÇÃO REVISÃO 
A Escola possui um sistema de garantia da qualidade 

transparente; 

Os recursos são calculados/ 

atribuídos a nível interno tendo em 

vista o alcance dos objetivos 

delineados nos planos de ação; 

A autoavaliação é efetuada 

periodicamente de acordo com 

os quadros regulamentares 

regionais ou nacionais, ou por 

iniciativa dos prestadores de 

EFP; 

São recolhidas impressões dos 

formandos sobre as suas experiências 

individuais de aprendizagem e o 

ambiente de aprendizagem/ ensino. São 

utilizadas conjuntamente com a 

impressões dos professores para 

inspirar novas ações; 

As metas/ objetivos políticos europeus, nacionais e 

regionais são refletidos nos objetivos da EPDRAC e o 

seu cumprimento é monitorizado; 

São apoiadas de modo claro parcerias 

pertinentes e abrangentes para levar 

a cabo as ações previstas; 

A avaliação e a revisão 

abrangem os processos e os 

resultados do ensino, incluindo 

a avaliação da satisfação do 

formando, assim como o 

desempenho e satisfação do 

pessoal; 

É dado conhecimento público da 

informação sobre os resultados da 

revisão; 

É realizada, frequentemente, uma consulta com os 

stakeholders de modo a identificar necessidades 

locais/ individuais específicas; 

O Plano Estratégico para 

desenvolvimento das competências 

do pessoal indica a necessidade de 

formação para professores e 

formadores.  

A avaliação e a revisão incluem 

mecanismos adequados e 

eficazes para envolver as partes 

interessadas a nível interno e 

externo; 

Os procedimentos de recolha de 

feedback e de revisão fazem parte de 

um processo estratégico de 

aprendizagem da organização; 

As responsabilidades ao nível da gestão/ 

implementação da qualidade estão claramente 

atribuídas; 

O pessoal frequenta regularmente 

formação e desenvolve cooperação 

com as partes interessadas externas 

com vista a apoiar o desenvolvimento 

de capacidades, a melhorar a 

qualidade e a reforçar o desempenho; 

São implementados sistemas de 

alerta rápido; 

Os resultados do processo de avaliação 

são discutidos com as partes 

interessadas, sendo elaborados planos 

de ação adequadas. 

Os intervenientes participam desde o início do 

processo no planeamento, designadamente no que 

se refere ao desenvolvimento da qualidade.  

   

A EPDRAC planeia iniciativas de cooperação com 

outros prestadores de EFP. 

   

Explicitação da prática de cada uma das fases do ciclo de qualidade: 
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2. O sistema de garantia da qualidade a criar em resultado do processo de alinhamento  

 

2.1. Explicitação das metodologias para a participação dos stakeholders da instituição na melhoria contínua da oferta de 
EFP (nível de intervenção, sedes e momentos em que ocorrerá o diálogo institucional) 

 

TIPO DE 
STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER EXPECTATIVA DA ESCOLA EM 
RELAÇÃO AO STAKEHOLDER 

OFERTA ATUAL DA ESCOLA 
EM RELAÇÃO AOS 

STAKEHOLDER 

AÇÕES A TOMAR (OPORTUNIDADES DE 
MELHORIA) 

 

 

 

 

 

Internos  

 

 

Conselho Geral 

 

Colaboração nas atividades 
desenvolvidas na escola; discussão 

e aprovação dos documentos 
estruturantes. 

Trabalho colaborativo Trabalho em parceria para que a escola seja um 
local de aquisição, atualização e utilização dos 

conhecimentos. 

Conselho 
Pedagógico 

Estabelecimento de metas no que 
concerne ao sucesso educativo dos 

alunos 

Trabalho colaborativo Trabalho em parceria para que a escola seja um 
local de aquisição, atualização e utilização dos 

conhecimentos. 

Professores/ 
Formadores 

Cumprimento dos deveres 
inerentes aos cargos 

desempenhados 

Trabalho colaborativo Trabalho em parceria; Formação contínua em 
prol de uma atualização de conhecimentos. 

Pessoal não 
docente 

Promover a implementação de 
valores, a formação do aluno como 
individuo responsável, autónomo e 

participativo. 

Trabalho colaborativo Trabalho em parceria; Formação contínua em 
prol de uma atualização de conhecimentos. 
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Alunos Cumprimento dos deveres 
constantes no Regulamento Interno 
e Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

Formação adequada Cumprimento dos seus deveres de estudantes; 
participação nas atividades propostas; 

envolvimento mais ativo dos estudantes/ 
criação de uma Associação de Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externos 

 

 

Pais/ 
Encarregados 
de Educação 

Empenho e intervenção no 
percurso escolar dos seus 

educandos. 

Cumprimento da Lei geral no que 
concerne aos seus deveres. 

Ministra formação de 
qualidade aos seus educandos 

de forma a permitir um 
ingresso no mercado de 

trabalho. 

Trabalho em parceria; Atividades de 
envolvimento para a dinamização da escola. 

Empregadores / 
Entidades FCT 

Colaboração e acolhimento dos 
formandos das várias áreas de 

formação. 

Oferta de profissionais 
qualificados. 

Coordenação para desenvolver fortes laços 
institucionais e trabalho em parceria. 

IEFP/ SANQ/ 
ANQEP/ IMAA 

Orientação e indicação de ofertas 
de emprego; identificação das áreas 

de trabalho com maior 
necessidade/ procura. 

Oferta de profissionais 
qualificados. 

Promover o trabalho em parceria. 

Centros de 
Formação / 
Centro de 

Formação Prof’ 
Sor 

Oferta de ações de formação 
contínua de professores que vão ao 

encontro das necessidades 
identificadas. 

Identificação e comunicação 
das áreas de formação 

necessárias. 

Realização de ações de formação contínua. 

Municípios 

 

Colaboração e parcerias nas várias 
áreas, locais de Formação em 
Contexto Trabalho; cedência de 
espaços para atividades; divulgação 
da escola. 

Oferta de profissionais 
qualificados; promoção e 
desenvolvimento do concelho. 

Promover o trabalho em parceria. 

 

LiderSor Promoção do empreendedorismo Trabalho colaborativo; Oferta 
de técnicos de nível 4 
qualificados; 

Promover o trabalho em parceria. 
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Associação 

ACORPSor 

Colocação de formandos para a 
realização da Formação em 
Contexto Trabalho; 

Trabalho colaborativo; Oferta 
de técnicos de nível 4 
qualificados; 

Realização de FCT com a expetativa de poderem 
integrar os quadros empresariais. 

Grupo 
Hoteleiro Vila 

Galé 

Colocação de formandos para a 
realização da Formação em 
Contexto Trabalho; 

Trabalho colaborativo; Oferta 
de técnicos de nível 4 
qualificados; 

Promover o trabalho em parceria; Realização de 
FCT com a expetativa de poderem integrar os 
quadros empresariais. 

Federação 
Equestre 

Portuguesa 
(FEP) 

Formação, certificação do Curso de 
Treinador de Grau I; Validação de 
Provas Equestres. 

 Promoção e organização de 
concursos equestres;  

Promover o trabalho em parceria. 

 

Companhia das 
Lezírias/ 
Coudelaria de 
Alter do Chão 

Colaboração e parcerias nas várias 
áreas, locais de Formação em 
Contexto Trabalho; Cedência de 
espaços para atividades; divulgação 
da escola. 

Oferta de profissionais 
qualificados; Divulgação da 
Coudelaria de Alter do Chão; 
Promoção do interesse 
turístico. 

Promover o trabalho em parceria. 

 

Associação de 
Criadores de 
Bovinos de 

Raça Alentejana 

Colaboração e parcerias nas várias 
áreas, locais de Formação em 
Contexto Trabalho; 

Divulgação de Bovinos de Raça 
Alentejana 

Promover o trabalho em parceria. 

 

Foco Mental Empenho e intervenção no percurso 
escolar dos alunos abrangidos; 
Orientação de formandos na 
integração dos cursos de formação. 

Trabalho colaborativo. Promover o trabalho em parceria. 

 

 

 

Institutos 
Politécnicos 
(Santarém, 

Castelo Branco 
e Portalegre) 

Colocação de formandos em cursos 
de nível pós-secundário e/ou ensino 
superior. 

Oferta de formandos de nível 
4. 

Promover o trabalho em parceria; Promover a 
divulgação das instituições referidas. 
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Externos 

 

Faculdade de 
Psicologia da 
Universidade 

de Lisboa 

Oferta de ações de formação 
contínua de professores que vão ao 
encontro das necessidades 
identificadas. 

Colaboração em teses de 
mestrado. 

Promover o trabalho em parceria. 

Bombeiros  Colaboração e parcerias nas 
atividades no âmbito de ações de 
solidariedade/concursos equestres. 

Trabalho colaborativo Sessões de esclarecimento / Formação. 

Centro Saúde/ 
Unidades de 

Saúde 

Esclarecimento sobre prevenção e 
cuidados de saúde e educação 
sexual; Saúde Pública; 

Ações de sensibilização. 

Trabalho colaborativo Promover o trabalho em parceria. 

GNR Promover a implementação de 
valores, a formação do aluno como 
individuo com responsabilidade 
cívica. 

Trabalho colaborativo Sessões de esclarecimento /Formação. 

CLDS Colaboração e parcerias nas 
atividades no âmbito de ações de 
solidariedade; Promoção do 
empreendedorismo 

Trabalho colaborativo Promover o trabalho em parceria. 
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2.2. Definição dos objetivos e metas a alcançar (a um e a três anos) na gestão da oferta de EFP a partir dos objetivos 
estratégicos da instituição 

 
Indicador 4 – Taxa de conclusão dos cursos 

CICLO OBJETIVO/METAS 
A ATINGIR 

2014-2017 69,57% 

2015-2018 69,75% 

2016-2019 69,80% 

2017-2020 ≥70% 

 
Indicador 5 a) – Taxa de colocação após conclusão de cursos 

CICLO OBJETIVO/METAS 
A ATINGIR 

2014-2017 71,86% 

2015-2018 71,90% 

2016-2019 71,95% 

2017-2020 ≥72% 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS METAS A ATINGIR 

Reduzir o Abandono Escolar. Reduzir em 0,5% por ano letivo o abandono escolar. 
Reduzir o Absentismo. Reduzir em 0,5% por ano letivo o absentismo. 
Dinamizar Projetos na Escola. Aumentar em 1% por ano letivo a concretização de projetos. 
Diminuir o número de módulos em atraso.  Reduzir em 0,5% por ano letivo os módulos em atraso.  
Melhorar qualitativamente as condições facilitadoras 
do sucesso escolar na formação. 

Aproximar a taxa de sucesso modular 90% e a taxa de 
conclusão de 70%. 

Melhorar o nível de presenças dos Encarregados de 
Educação. 

Aumentar os contactos presenciais dos Encarregados de 
Educação em 1% por ano letivo. 
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Observação: Na taxa de empregabilidade está contabilizado o total de diplomados no mercado de trabalho e em prosseguimento de estudos (dos 32 
diplomados do triénio 2014/ 2017, 12 estão no mercado de trabalho e 11 prosseguiram estudos). 

  

    OBJETIVOS METAS A ATINGIR 

Reforçar as parcerias com as empresas da região, 
intensificando as dinâmicas de trabalho colaborativo 
escola-meio. 

Atingir 38% de colocados no mercado de trabalho. 

Aumentar o número de alunos em prosseguimento de 
estudos (histórico – 34,38%) alunos que ingressam no 
ensino superior e no ensino pós-secundário). 

Atingir 35% de alunos em prosseguimento de estudos. 
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Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

6.a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que concluíram 

CICLO OBJETIVO/METAS 
A ATINGIR 

2014-2017 55,56% 

2015-2018 56,00% 

2016-2019 56,50% 

2017-2020 ≥57% 

 

Observação: A taxa apresentada refere-se ao total de diplomados que exercem profissões diretamente relacionadas com a área de formação (a trabalhar por 
conta de outrem ou por conta própria) 

 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

6.b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com formandos que concluíram um curso de EFP 

 6.b3) Percentagem de empregadores q 

uObservação: As entidades empregadoras avaliaram os diplomados empregados numa escala de 1 a 4. 

OBJETIVOS METAS A ATINGIR 
Sondar as entidades de acolhimento que recebem os 
alunos e avaliar da qualidade da formação ministrada pela 
escola. 

Aumentar em 1% o grau de satisfação das entidades 
de acolhimento. 

Intensificar a relação da escola com as empresas/entidades 
empregadoras dos ex-alunos. 

Aumentar em 1% o nº de alunos e entidades que dão 
o seu testemunho. 

Adequar o perfil do aluno ao local de Formação em 
Contexto de Trabalho (FCT). 

Aumentar a taxa de empregabilidade dos diplomados 
a trabalhar na área de formação em 0,5%.  

Monitorizar a utilização das competências adquiridas no 
local de trabalho pelos alunos dos cursos profissionais. 

Aumentar em 0,5% o grau de satisfação dos 
empregadores. 

OBJETIVOS METAS A ATINGIR 
Intensificar a relação de escola com as 
empresas/entidades empregadoras dos ex-alunos. 

Aumentar em 1% o contacto com as entidades 
empregadoras. 

Adequar o perfil do aluno ao local de trabalho, tentando 
potenciar ao máximo a sua empregabilidade. 

Aumentar em 0,1 (numa escala de 1 a 4) a média de 
satisfação dos empregadores. 

Atualizar os conhecimentos técnicos ministrados e 
desenvolver nos alunos as competências pessoais e 
sociais apreciadas/exigidas pelo mercado de trabalho. 

Aumentar em 0,1 (numa escala de 1 a 4) a média de 
satisfação dos empregadores.  

CICLO OBJETIVO/METAS 
A ATINGIR 

2014-2017 3,58 

2015-2018 3,59 

2016-2019 3,60 

2017-2020 ≥3,61 
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2.3. Definição do conjunto de indicadores a utilizar face aos objetivos e metas a alcançar na gestão da oferta de EFP 
(Indicadores EQAVET, outros em uso, a criar e/ou ajustar) 

 

 

 

 
 

INDICADOR 4

• TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE EFP
• Este indicador é entendido como a percenta¬gem dos alunos que completam cursos de EFP inicial, obtendo uma qualificação, em 

relação ao total de alunos que ingressam nesses cursos.

INDICADOR 5

• TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DE CURSOS DE EFP
• Este indicador faz referência à proporção dos alunos que completam o curso profissional e que se encontram no mercado de 

trabalho ou em formação (incluindo nível superior), no período de 12-36 meses após a conclusão do curso.

INDICADOR 
6a)

• UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO (Percentagem de alunos que completaram o curso e que 
trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que concluíram)

• Este indicador faz referência à proporção dos alunosque completam o curso profissional e que se encontram no mercado de 
trabalho ou em formação, no períodode 12-36 meses após a conclusão do curso

INDICADOR 
6b3)

• UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO
• Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com formandos que concluíram um curso de EFP



 

Página 28 de 40 
 

2.4. Identificação dos descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar face aos objetivos e metas a alcançar na gestão da 
oferta de EFP 

 
Fase Descritores Práticas de gestão da EFP Tarefas/ atividades a implementar Metas a atingir 

FA
SE

 1
 -  

PL
AN

EA
M

EN
TO

 

A Escola possui um sistema de garantia da qualidade 
transparente; 
As metas/ objetivos políticos europeus, nacionais e 
regionais são refletidos nos objetivos locais fixados 
pelos prestadores da EFP  
São fixados e supervisionadas metas / objetivos 
explícitos; 
 
 É organizada uma consulta permanente com as 
partes interessadas a fim de identificar necessidades 
locais/ individuais específicas; 
 
As responsabilidades em matéria de gestão e 
desenvolvimento da qualidade foram explicitamente 
atribuídas; 
 
O pessoal participa desde o início do processo no 
planeamento, nomeadamente no que se refere ao 
desenvolvimento da qualidade; 
 
Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação 
com outros prestadores da EFP; 
 
As partes interessadas participam no processo de 
análise das necessidades locais; 
 
Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de 
garantia da qualidade explícito e transparente. 

P1 - As metas/ objetivos estabelecidos pelo 
operador estão alinhados com as políticas 
europeias, nacionais e regionais; 

Definição de objetivos/metas para três anos letivos 

Atualização dos documentos estruturantes (Projeto Educativo)  

Criação do Plano de Ação 

Projeto educativo alinhado 
com o EQAVET 
Plano de Ação Aprovado 

P2 – As ações delineadas traduzem a visão 
estratégica partilhada pelos stakeholders 
internos e externos; 
 

Reuniões com os Stakeholders internos e externos 

Reunião com os Departamentos/Conselho pedagógico/Conselho Geral 

e demais estruturas intermédias 

Reunião com os Encarregados de Educação 

Reunião com o tecido empresarial 

Reunião com Administração local  

Reunião com a comunidade intermunicipal  

Reunião Comunidade Metropolitana   

Auscultação das 
necessidades dos 
Stakeholder e estabelecer 
protocolos na definição de 
objetivos estratégicos 

P3 – A relação entre as metas/ objetivos 
estabelecidos e a sua monitorização através 
dos indicadores é explícita; 

Relatório por período letivo relativo aos objetivos/metas estabelecidas  

Reunião de avaliação das turmas 

Monitorização dos 
objetivos/metas 
estabelecidas e divulgação 
mesmos   

P4 – A atribuição das responsabilidades em 
matéria da garantia da qualidade é explícita; 
 

Definição de documentos com definição de equipa EQAVET com as 

responsabilidades em matéria de garantia da qualidade   

Definição de equipa EQAVET 

Definição de responsabilidades 

Revisão do documento estruturantes 

Legitimar e compreender as 
tarefas/responsabilidades 
perante a comunidade 

P5 – As parcerias e iniciativas de cooperação 
com outros operadores são planeadas; 
 

Definição do plano de ações de implementação 

Revisão dos protocolos  

Alargar novos protocolos  

Plano de ações de implementação 

Melhoria da 
empregabilidade ou 
prosseguimento de estudos 

P6 – O sistema de garantia da qualidade em 
uso é explícito e conhecido pelos stakeholders 
internos e externos; 

Divulgação do sistema de garantia da qualidade de forma adequada 

para cada perfil de Stakeholder; Convocatória para reunião de 

esclarecimento; Seminário   

Conhecimento e 
entendimento do Sistema 
de Garantia da Qualidade 
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FA
SE

 2
 - 

IM
PL

EM
EN

TA
ÇÃ

O  
- Os recursos são adequadamente 

calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista 

alcançar. Os objetivos traçados nos planos de 

aplicação 

- São apoiadas de modo explícito parcerias 

pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações 

previstas 

- O plano estratégico para desenvolvimento das 

competências do pessoal indica a necessidade de 

formação para professores e formadores 

- O pessoal frequenta regularmente formação e 

desenvolve cooperação com as partes interessadas 

externas com vista a apoiar O desenvolvimento de 

capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar O 

desempenho 

I1 - Os recursos humanos e 

materiais/financeiros são dimensionados e 

afetados de forma a alcançar os objetivos 

traçados nos planos de ação. 

Adequar os recursos humanos ao plano de ações, nomeadamente, 

distribuição do serviço letivo em função do corpo docente existente 

e/ou recurso à contratação de técnicos especializados.  

Elaboração de candidaturas financeiras a fundos comunitários e 

estabelecimento de parcerias e protocolos para o desenvolvimento de 

projetos, FCT, PAP. 

Aquisição/afetação de instalações e equipamentos adequados à oferta 

formativa 

Atingir os objetivos traçados 

I2 - Ações de formação contínua são 

disponibilizadas com base em necessidades de 

desenvolvimento de competências dos 

profissionais. 

Elaboração de Plano de formação que vá encontro das necessidades 

exigidas no plano de ação. 

Adquirir as competências 

necessárias 

I3 - Os profissionais frequentam 

periodicamente as ações de formação 

disponibilizadas e colaboram com os 

Stakeholders externos para melhorar o seu 

desempenho. 

Sensibilizar os profissionais a frequentar as ações disponibilizadas no 

Plano de formação 

Frequências nas formações 

definidas 

I4 - As parcerias estabelecidas são utilizadas 

como suporte da implementação dos planos 

de ação. 

Rever os protocolos estabelecidos de modo a evidenciar o suporte à 

implementação dos planos de ações, bem como participação de alunos 

em projetos favorecendo a aprendizagem e a autonomia  

 Verificação (Calendarização) do cumprimento dos protocolos 

estabelecidos 

Cumprimento dos 

protocolos (deveres) pelas 

partes. 

I5 - As mudanças são introduzidas de acordo 

com os planos de ação de melhoria definidos. 

Aumentos dos projetos dos alunos com suporte dos parceiros 

Diversidade das ações de formação dos Stakeholders internos 

Levantamento das necessidades em termos de recursos   

Aumentar 0,5% projetos  

Aumentar o n.º formandos 

não docentes. 

Realização de 0,5% dos 

investimentos necessários   

I6 - Os instrumentos e procedimentos de 

recolha de dados, consensualizados com os 

Stakeholders internos e externos, são 

aplicados no quadro do processo de 

autoavaliação definido. 

Rever a autoavaliação por forma a demonstrar a melhoria continua Demonstração do ciclo de 

garantia da qualidade 
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FA
SE

 3
 - 

AV
AL

IA
ÇÃ

O  
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de 
acordo com os quadros regulamentares regionais ou 
nacionais, ou por iniciativa dos prestadores de EFP 

- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os 
resultados do ensino, incluindo a avaliação da 
satisfação do formando, assim como o desempenho 
e satisfação do pessoal 

- A avaliação e a revisão incluem mecanismos 
adequados e eficazes para envolver as partes 
interessadas a nível interno e externo 

- São implementados sistemas de alerta rápido 

A1 - Mecanismos de alerta precoce para 
antecipar desvios aos objetivos traçados estão 
instituídos 

Monitorização dos indicadores na periodicidade definida no plano de 
ações  

Alertar os desvios de forma 
atempada  

A2 - Mecanismos que garantam o 
envolvimento dos Stakeholders internos e 
externos na avaliação estão instituídos. 

Reuniões intercalares periódicas (Docentes/Funcionários/Alunos) 
Associação de estudantes  
Reuniões com os alunos (delegados de turma) 
Protocolos (FCT/PAP) 
Reuniões intercalares com os encarregados de educação 

A participação global na 
avaliação dos Stakeholder 

internos e externos 

A3 - Os resultados da avaliação são discutidos 
com os Stakeholders internos e externos 

Reuniões intercalares periódicas (Docentes/Funcionários/Alunos) 
Associação de estudantes  
Reuniões com os alunos (delegados de turma) 
Protocolos (FCT/PAP) 
Reuniões intercalares com os encarregados de educação 

A participação e discussão 
global na avaliação dos 
Stakeholder internos e 

externos 

A4 - A autoavaliação periódica utiliza um 
referencial consensualizado com os 
Stakeholders internos e externos e identifica 
as melhorias a introduzir, em função da 
análise da informação produzida. 

Introdução das melhorias referente às tarefas A2 A3 com indicação 
dos intervenientes das mesmas  

Definição de melhorias/ 
novas ações 

A5 - As melhorias a introduzir a nível de 
processos e resultados têm em conta a 
satisfação dos Stakeholders internos e 
externos 

Validação do relatório periódico de avaliação  Relatório Validado 

FA
SE

 4
 -  

RE
VI

SÃ
O  

- São recolhidas impressões dos formandos sobre as 
suas experiências individuais de aprendizagem e o 
ambiente de aprendizagem e ensino. São utilizadas 
conjuntamente com as impressões dos professores, 
para inspirar novas ações 

- É dado amplo conhecimento público da informação 
sobre os resultados da revisão 

- Os procedimentos de recolha de feedback e de 
revisão fazem parte de um processo estratégico de 
aprendizagem da organização 

- Os resultados do processo de avaliação são 
discutidos com as partes interessadas, sendo 
elaborados planos de ação adequados 

R1 - Os resultados da avaliação, e os 
procedimentos necessários à revisão das 
práticas existentes consensualizados com os 
Stakeholders, são tornados públicos. 

Elaboração de documento síntese com sugestões e propostas de 
melhoria nas várias avaliações (ex. inquérito aos alunos, 
empregadores) 
 
Publicitar os resultados bem como os critérios (procedimentos) para 
revisão  

 

 

 

 

Publicação dos relatórios e 
das melhorias sugeridas 

R2 - O feedback dos Stakeholders internos e 
externos é tido em consideração na revisão 
das práticas existentes. 

R3 - Os resultados da avaliação e as mudanças 
a introduzir sustentam a elaboração dos 
planos de ação adequados. 

R4 - Revisões são planeadas e informam a 
regular atualização das práticas. 
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2.5. Explicitação das metodologias de recolha de dados e de feedback (fontes, processos de recolha e de registo) 
relativos aos indicadores e descritores em uso na gestão da oferta de EFP 

 
Tendo em conta que a avaliação é sistemática, contínua e realizada anualmente, os ajustamentos são efetuados com base na avaliação de todos os 
documentos orientadores, no contexto dos pressupostos do referencial de autoavaliação da escola, que por sua vez é também avaliado anualmente.  
As metodologias de recolha de dados e de feedback relativos aos indicadores são: 
 

Indicador 4 – Taxa de conclusão dos cursos 

 
 

Objetivo Específico 1: Reduzir o Abandono Escolar 

Atividades a realizar Registos/Evidências 
Contacto com os Pais/Encarregado de Educação (E.E.) logo que o 

Diretor de Turma detete que o aluno faltou. 

Registo escrito dos contactos com Encarregados de Educação. – Dossiê de Direção de Turma 

Atas de Conselho de Turma 

Atas do Conselho Pedagógico 

Relatório Global da Avaliação (por períodos) 

Comunicação aos Pais/Encarregados de Educação no caso dos 

alunos que excedam metade do limite de faltas para perda de 

subsídios. 

 

Serviço de mensagem (SMS), Correio eletrónico, Cartas 

Registo de contactos com os Pais/ Encarregados de Educação - Dossiê da Direção de Turma 

Registo do envio de cartas registadas, correio eletrónico 

Atas de Conselho de Turma 

 

 

Identificação e registo de elementos de risco (módulos em atraso, 

falta de assiduidade, registo de ocorrências disciplinares). 

Relatórios Intermédios da Comissão de Avaliação Interna (Pauta de Faltas, desistências, transferências e 

anulações de matrículas) 

Atas dos Conselhos de Turma 

Dados estatísticos por período  

Relatório Final de Direção de Curso 

Encaminhamento dos alunos para os serviços de Psicologia; Centro 

de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Atas de Conselho de Turma 

Relatórios do Coordenador do CAA 

Relatórios da Psicólogo 

Interação entre alunos de primeiro ano e os de segundo ou 

terceiro ano. 

Atas de Conselho de Turma 

Relatórios da Psicóloga 

Atas da equipa multidisciplinar 

Documento de registo de ocorrências de alunos com dificuldades de integração 
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Objetivo Específico 2: Reduzir o Absentismo  

Atividades a realizar Registos/Evidências 
Identificação imediata, em todos os anos, dos 

alunos que subitamente acumulam faltas 

injustificadas. 

Mapas e assiduidade  

Atas de Conselho de turma  

 

Identificação das principais causas do 

absentismo escolar. 

Atas de Conselho de Turma 

Relatórios do Coordenador do CAA 

Relatórios da Psicólogo  

Relatórios Intermédios da EAI/EQAVET 

Definição de estratégias diversificadas tendo 

em conta o perfil do aluno.  

Planificações anuais 

Critérios gerais e específicos de avaliação 

- Registo de coadjuvação pedagógica (anexo das atas de Departamentos Curriculares) 

- Registo de sumários 

- Programa informático  

Realização da compensação da assiduidade, 

através dos meios que se considerem mais 

exequíveis constantes do Regulamento Interno 

(R.I.). 

Registo da compensação de aulas no programa de sumários pelos diretores de turma. 

Inserção do trabalho realizado pelo aluno/ registo da compensação da assiduidade feito pelo diretor de turma, no 

Digital.Org. 
Pautas de faltas 

Pauta de faltas a compensar (programa informático)  

Objetivo Específico 3: Dinamizar Projetos inter escolas e entre países 

Atividades a realizar Registos/Evidências 

Criar oportunidades aos alunos, para participarem numa experiência de aprendizagem e/ou profissional noutro país. ou em outra 

escola 

 Candidaturas aos diversos projetos  



 

Página 33 de 40 
 

 
 

 

 
 
 
 

Objetivo Específico 4: Diminuir o número de módulos em atraso   

Atividades a realizar Registos/Evidências 

- Definição de estratégias diversificadas tendo 

em conta o perfil do aluno.  

- Planificações anuais  

- Critérios de avaliação 

- Atas de Conselho de Turma 

- Calendarização de aulas de apoio pedagógico 

para a preparação de exames.  

- Aulas de apoio antes da realização dos exames 

- Pauta de módulos em atraso 

- Calendário de exames  

- Promoção e avaliação do desenvolvimento de 

competências transversais através da realização 

de atividades multidisciplinares. 

- Relatórios das atividades; 

- Registo da avaliação da atividade no PAA (programa informático)  

- Registo da avaliação dos alunos na participação destas atividades, nas grelhas de avaliação modulares 

- Relatórios individuais dos alunos nas atividades/ visitas de estudo em que participem 

- Inquérito de satisfação a aplicar aos alunos após as atividades/ visitas de estudo (online) 
- Diversificação de instrumentos de avaliação. - Atas de Conselho de Turma 

- Atas de Conselho de Diretores de Turma 

- Relatórios da EMAI 

- Documentos inseridos no Dossiê Técnico Pedagógico. 

Objetivo Específico 5: Melhorar qualitativamente as condições facilitadoras do sucesso escolar na formação.  

Atividades a realizar Registos/Evidências 

- Definição das diferentes metodologias de avaliação, adequando-as o mais possível às 

especificidades dos alunos 

 

- Planificações anuais  

- Critérios de avaliação  

- Ata de Conselho Turma 

- Calendarização de aulas de apoio pedagógico. - Horários das turmas e dos professores. 
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Indicador 5 – Taxa de colocação após conclusão de cursos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 1: Reforçar as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de trabalho colaborativo escola-meio.  

Atividades a realizar Registos/Evidências 

Organização de sessões com empresários nas diversas áreas de 

formação 

- Atas do Conselho Pedagógico 

- Jornal Escolar 

- Relatórios das visitas de estudo no PAA  

- Registo fotográfico e elaboração de notícia das sessões realizadas 

Organização visitas de estudo e/ou aulas de campo às empresas das 

diferentes áreas; 

Estabelecer novas parcerias com empresas da região. 

- Atas do Conselho Pedagógico 

- Jornal Escolar 

- Relatórios das visitas de estudo no PAA 

- Registo fotográfico e elaboração de notícia das sessões realizadas 

Objetivo Específico 2: Aumentar o número de alunos que ingressam no Ensino Superior     

Atividades a realizar Registos/Evidências 

- Ações de sensibilização com os responsáveis do Instituto Politécnico de Portalegre e de 

Santarém nas diversas áreas de formação/ Divulgação da oferta formativa do Ensino 

Superior. 

- Registo fotográfico e elaboração de notícia das sessões realizadas 



 

Página 35 de 40 
 

 
 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
6.a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação 

que concluíram 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 1: Sondar as entidades de acolhimento que recebem os alunos e avaliar da qualidade de formação ministrada pela escola   
  

Atividades a realizar Registos/Evidências 
- Recolha das sugestões e/ou recomendações das empresas/ entidades de acolhimento de FCT. - Contactos com as entidades de acolhimento de FCT 

- Inquérito de satisfação aplicado às entidades de acolhimento de FCT  

 

- Realização de atividades na Escola em que se convidem empresários. - Atividades constantes do PAA 

- Registo nos sumários das disciplinas  

- Relatório da Feira de abril 

- Dia do Diploma 

 

Objetivo Específico 2: Intensificar a relação da escola com as empresas/ entidades empregadoras dos ex-alunos   

Atividades a realizar Registos/Evidências 
- Convidar empresas empregadoras de ex-alunos e ex-alunos para vir à escola dar o seu 

testemunho. 

 

- Convite  

- Plano Anual de Atividades 

- Registo fotográfico/notícia da presença dos ex-alunos e empresas empregadoras 

- Anexo EQAVET referente ao grau de satisfação do empregador 

 

- Realizar anualmente os inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-alunos. - Contactos efetuados pela equipa EAI/EQAVET 
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Objetivo Específico 3: Adequar o perfil do aluno ao local de FCT tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade       

Atividades a realizar Registos/Evidências 
- Análise do perfil técnico dos alunos (ANQEP) e das Entidades de FCT. - Critérios para a seleção das entidades de acolhimento de FCT em função do perfil do aluno 

- Atas de Coordenadores de Curso 

- Avaliações dos alunos em FCT 

- Perfil de Saída do aluno/ curso (ANQEP) 

- Registar a taxa de formandos empregados na área de formação. 

 

- Inquéritos (EQAVET) - satisfação das entidades empregadoras  

- Anexo 3 a 6 EQAVET 

- Dados estatísticos  

- Relatório Final dos Coordenadores Curso 

- Contacto com os alunos que não concluíram no ciclo de formação 

inicial e incentivar à sua conclusão. 

 

- Registo de contactos efetuados com os ex-alunos  

Objetivo Específico 4: Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos cursos profissionais 

Atividades a realizar Registos/Evidências 

-Realização anualmente de inquéritos de satisfação aos empregadores 

dos ex-alunos. 

  

- Contactos com as entidades empregadoras 

- Avaliação efetuada pelas entidades empregadoras 
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Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
6.b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram um curso de EFP 

 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 1- Intensificar a relação da escola com as empresas/ entidades empregadoras dos ex-alunos   

Atividades a realizar Registos/Evidências 

- Realizar anualmente os inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-alunos - Contactos com as entidades empregadoras 

- Avaliação efetuada pelas entidades empregadoras 

- Estabelecer novas parcerias com empresas. 

 

-Assinatura de protocolos 

Objetivo Específico 2: Adequar o perfil do aluno ao local de trabalho, tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade  

Atividades a realizar Registos/Evidências 

- Análise do perfil técnico dos alunos (ANQEP) e das Entidades de FCT. - Critérios para a seleção das entidades de acolhimento de FCT em função do perfil do aluno 

- Atas de Coordenadores de Curso 

- Avaliações dos alunos em FCT 

- Perfil de Saída do aluno/ curso (ANQEP) 

- Registar a taxa de formandos empregados na área de formação. 

 

- Inquéritos (EQAVET) - satisfação das entidades empregadoras  

- Anexo 3 a 6 EQAVET 

- Dados estatísticos  

- Relatório Final dos Coordenadores Curso 

- Contacto com os alunos que não concluíram no ciclo de formação 

inicial e incentivar à sua conclusão. 

- Registo de contactos efetuados com os ex-alunos  
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Objetivo Específico 3: Atualizar os conhecimentos técnicos ministrados e desenvolver nos alunos as competências pessoais e sociais apreciadas/exigidas 
pelo mercado de trabalho. 

Atividades a realizar Registos/Evidências 

- Recolha das sugestões e/ou recomendações das empresas/ entidades de 

acolhimento de FCT. 

- Contactos com as entidades de acolhimento de FCT 

- Inquérito de satisfação aplicado às entidades de acolhimento de FCT (constante dos 

documentos orientadores de FCT) 

- Tratamento dos dados 

- Realização de atividades na Escola em que se convidem empresários. - Atividades constantes do PAA 

- Registo nos sumários das disciplinas  

- Atos de Cidadania e Desenvolvimento realizados na Escola 

- Relatório da Feira de abril 

- Dia do Diploma 
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2.6. Explicitação da estratégica de monitorização de processos e resultados na gestão da oferta de EFP (mecanismos de 
alerta precoce, monitorizações intercalares dos objetivos traçados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipa 
EQAVET 

Definição de novo 
Plano de Melhoria 

Equipa 
EQAVET 

Revisão do Documento 
Base/ Relatório de 
Progressão Anual 

Equipa 
EQAVET 

Elaboração do Documento Síntese 
incorporando as propostas de 

melhoria 

Equipa 
EQAVET 

Divulgação aos Stakeholders e reajuste 
do Documento Síntese, se necessário, 

com as devidas sugestões 

Conselho 
Pedagógico 

Análise e aprovação pelo 
Conselho Pedagógico 

Equipa 
EQAVET 

Envio de informação da 
aprovação pelo Conselho 

Pedagógico 

 
Relatório Inquérito 

aos alunos 

Relatório Inquérito 
ao Pessoal 
Docente 

Relatório Inquérito 
ao Pessoal Não 

Docente 

Relatório 
Periódico dos 

Coordenadores 
de Curso 

Relatório 
Satisfação das 

Entidades 
Acolhedoras FCT 

Relatório 
Satisfação dos 
Empregadores 

Relatório 
Satisfação dos 

Encarregados de 
Educação 

Equipa 
EQAVET 

Recolha de informação 
para a realização da 
revisão pela gestão 

Stakeholders Internos Stakeholders Extenos 
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2.7. Explicitação das metodologias para análise contextualizada dos resultados alcançados e definição das melhorias a 
introduzir na gestão da EFP 

 
A revisão do Plano de Ação será efetuada no próximo ano, dado que o Plano de Ação só foi aprovado em Conselho Pedagógico em 13/12/2019. Contudo, 
sempre que se verificar ser necessário proceder-se-á à revisão por uma questão de melhoria. 
 
 

 
 
 

2.8. Definição da informação a disponibilizar relativa à melhoria contínua da oferta de EFP, sua periodicidade e formas de 
divulgação 

 
A estratégia de comunicação e divulgação dos resultados alcançados será realizada na página institucional da EPDRAC em local visível pela comunidade escolar 
(até final de outubro). Será também divulgada a informação necessária nas reuniões de Conselho Geral, Conselho Pedagógico, Conselhos de Turma e Reuniões 
com Encarregados de Educação. Deste modo será possível proceder à divulgação de resultados junto de Alunos, Professores, Encarregados de Educação, 
Trabalhadores, Comunidade Educativa e qualquer elemento do público geral que possa ter interesse em conhecer estes dados. Os documentos que serão 
divulgados para o público em geral, para além do Projeto Educativo de Escola e do Relatório de Atividades são o Documento Base, o Balanço Anual, o Plano de 
Ação e o Plano de Melhoria, com o respetivo planeamento. 
 

 
 
 
 


