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SUMÁRIO

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil (AEVO) tem vindo a revelar um
conjunto valores alinhados com a uma visão e uma missão que pretende a valorização integral
do indivíduo com enfoque no seu sucesso académico e profissional, mas também na aquisição
de valores, comportamentos e atitudes. Aliás, esta é a orientação das autoridades competentes
no que à Educação diz respeito como o comprovam os recentes diplomas ou documentos
orientadores entretanto aprovados e publicados como o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatório.
Neste pressuposto, o AEVO tem vindo a pautar a sua atuação pela procura constante por uma
educação de qualidade que vá de encontro às reais expectativas de quem nos procura. Para
acompanhar tal atuação, existe no agrupamento uma equipa de autoavaliação que tem como
função recolher as opiniões acerca da qualidade da educação e formação junto dos diferentes
stakeholders e proceder à análise dos resultados académicos de alunos e formandos.
A candidatura que aqui se apresenta vem no seguimento daquilo com que nos temos
comprometido: a procura pela garantia da qualidade da educação e formação capaz de dotar os
cidadãos de aprendizagens e de atitudes cada vez mais significativas. Assim surge este
documento base que é não é mais do que o compromisso que assumimos para a Educação e
Formação Profissional (EFP), alinhado com o quadro do EQAVET.
Este documento está dividido em duas partes. Na primeira fazemos uma apresentação do
Agrupamento, descrevemos o meio envolvente do ponto de vista geográfico e do ponto de vista
do tecido social e económico do meio envolvente e caracterizamos os recursos físicos e humanos
que temos à disposição para cumprir a missão.
A segunda parte caracteriza o sistema de garantia de qualidade a adotar, no quando daquilo que
nos é proposta pelo EQAVET. É feita uma pormenorização das metodologias e das atividades a
desenvolver em cada uma das fases do ciclo de qualidade – planeamento, implementação,
avaliação e revisão – baseadas em prioridades estabelecidas que esperamos venham a
concorrer para a qualidade das competências adquiridas com o EFP capazes de responder aos
desafios do Mundo atual.
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PARTE I – Apresentação da entidade Escolar

1. Natureza da instituição e seu contexto

Situado entre Trás-os-Montes e o litoral de Entre-Douro-e-Minho, surge-nos o concelho
de Baião, o mais interior do distrito do Porto, encaixado entre as serras do Marão,
Castelo e Aboboreira e o rio Douro. Para além dos sete estabelecimentos de ensino
privado relativos ao pré-escolar que se inserem no concelho de Baião, a rede educativa
pública engloba três agrupamentos verticais de escolas públicas.
O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, constituído em 1999, agrega
estabelecimentos de ensino do Pré-escolar ao 12º ano de Escolaridade, cuja escola sede
é a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, situada na freguesia de Campelo e Ovil.
Baião é um concelho vocacionado para a valorização das atividades locais de matriz
rural, associado a uma ideia de desenvolvimento sustentado, dos vetores do ambiente,
da cultura e da natureza. O património natural incorpora a combinação
floresta/diferenciação topográfica (rios e vales) que conferem ao concelho um contexto
ambiental muito próprio.
Um espólio rico e vasto na área dos produtos regionais (gastronomia, vinhos,
artesanato) e do património arquitetónico e arqueológico (parque arqueológico da
Aboboreira, mosteiro de Santo André de Ancede, mosteiro de Ermelo, aldeias de
montanha) é característico desta região.
Baião sofre de um decréscimo populacional ao longo dos anos mais acentuado que a
região do Tâmega e Norte de Portugal com exceção da faixa etária superior a 65 anos.
As parcas expectativas futuras, nomeadamente no que respeita a empregabilidade
levam a que o saldo migratório dos indivíduos mais jovens seja bastante acentuado
traduzindo-se numa diminuição das taxas de natalidade e de população em idade
escolar mais acentuadas do que aquelas que se verificam a nível nacional.
O corpo docente é constituído por um total de 83 professores do quadro (63 de P.Q.A
ou P.Q.E. e 20 de P.Q.Z.) e 24 contratados. Ao nível do pessoal não docente, o
agrupamento, conta com a colaboração de 32 assistentes operacionais e 7 assistentes
técnicos. Para além destes, o Agrupamento conta ainda com 14 técnicos especializados
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com competências diversas, como a lecionação das componentes tecnológicas de alguns
cursos profissionais, o acompanhamento psicológico e a orientação vocacional ou a
terapêutica de determinadas necessidades especiais.
Atualmente o agrupamento conta com um universo de 993 alunos desde a educação
pré-escolar até ao ensino secundário, dos quais 243 frequentam o ensino profissional
distribuídos por 11 turmas.

2. Missão e visão da instituição

VISÃO
Pela formação integral do indivíduo, valorizando o
sucesso académico e profissional, mas também a
promoção de atitudes, práticas e valores estruturantes.
Pela satisfação da comunidade educativa envolvida
num processo de construção coletivo de um serviço de
qualidade.

MISSÃO
Formar cidadãos autónomos, críticos, possuidores das
competências e capacidades necessárias a um bom
desempenho pessoal, social e profissional, com vista ao
prosseguimento de estudos ou à sua integração numa
sociedade em constante mudança.

VALORES
Conhecimento; Responsabilidade; Sentido de Justiça;
Cidadania; Solidariedade; Respeito pela diferença;
Identidade Cultural; Inclusão; Dignidade da Pessoa
Humana.
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3. Organigrama de responsabilidades da instituição
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EQUIPA EQAVET

Diretor
Presidente do Conselho Geral
Coordenador Pedagógico EFP
Representante dos Cursos Profissionais
Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
Assistente Operacional
Responsável pela entidade Formadora
Responsável da Qualidade
Representante da Associação de Pais
Representante dos encarregados de educação do
CP de Técnico de Restaurante/Bar
Representante dos encarregados de educação do
CP de Técnico de Cozinha/Pastelaria
Representante dos encarregados de educação do
CP de Técnico de Qualidade
Representante dos formandos do CP de Técnico de
Restaurante/Bar
Representante dos formandos do CP de Técnico de
Cozinha/Pastelaria
Representante dos formandos do CP de Técnico de
Qualidade
Representante Diretor de curso
Representante Diretor de curso
Representante Diretores de turma
Representante externo – entidade empregadora
Representante externo – entidade empregadora
Representante externo – entidade empregadora
Representante externo – Associação Empresarial
de Baião –
Representante da Comunidade – Câmara
Municipal de Baião
Representante da Comunidade – Bombeiros
Voluntários de Stª Marinha do Zêzere

Carlos Alberto Carvalho
Alice Valente
Nuno Mota
Rui Baptista
Ivone Fernandes
António Castro
Carlos Maria Pereira
Fernando Teles
Fernando Vieira
António Ferreira
Maria Rita Oliveira Monteiro
Maria José Sousa
Ana Beatriz Santos
José Miguel Cardoso Dias
Bebiana Gomes
Fernando Monteiro
Luís Baptista
Rui Baptista
Marco Sousa
António Manuel Costa
Samuel Almeida
Maria Miguel Correia
José Lima
Márcio Vil
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4. Tipologia dos stakeholders relevantes para a instituição

Os cursos profissionais são para o agrupamento uma das valências mais importantes e cujo
incremento na orgânica da escola mais tem sido notado. Nos últimos anos o número de alunos
e turmas subiu de forma considerável, ultrapassando a barreira dos 50 % dos novos alunos à
entrada do ensino secundário.
Para tal, a identificação e o envolvimento de stakeholders na definição de metas e objetos
relacionados com os cursos profissionais é para nós muito relevante. Neste sentido, estes
stakholders estão categorizados
Relembro que para a verificação das conformidades do referencial de alinhamento com o
quadro EQAVET, no grau 3 (máximo), deverão envolver o máximo possível dos stakeholders
considerados relevantes na gestão da educativa/qualidade dos cursos profissionais, as tipologias
identificadas pelo EQAVET são:
A. Stakeholders internos
a. Direção
b. Professores
c. Alunos/formandos
d. Assistentes Técnicos
e. Assistentes Operacionais
f.

Psicólogos

g. Técnicos Especializados
B. Stakeholders externos
a. Encarregados de educação
b. Entidades empregadoras
c. Associação Empresarial de Baião
d. Autarquia
e. Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa
f.

Associações Locais (Centro de Saúde; BV Baião; IPSSs)
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5. Identificação da atual oferta de educação e formação profissional de nível 4 para
jovens
2017/2018

2018/2019
2019/2020
Técnico de Restaurante/Bar

2021/2021

Observações
3 turmas (2017-20; 2018-21; 2019-22)

Técnico de Comunicação e Serviço Digital

1 turma (2017-20)

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores

1 turma (2017-20)

Técnico de Cozinha/Pastelaria

1 turma (2018-21)

Técnico de Qualidade

1 turma (2018-21)

Técnico de Informática – Inst. E Gestão de Redes

1 turma (2018-21)

Técnico de Ótica Ocular

1 turma (2019-22)

Técnico de Eletrónica e Telecomunicações

1 turma (2019-22)

Técnico de Informação e Animação Turística

1 turma (2019-22)

6. Síntese descritiva da situação da instituição face à garantia da qualidade e das
opções tomadas no que se refere à conformidade com o quadro EQAVET

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil orienta a sua ação no respeito pelos seus documentos
estruturantes: O Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades. O Projeto Educativo é um
documento em final do seu período de vigência, no entanto trata-se de um documento dinâmico
e aberto e é construído com o contributo das estruturas do Agrupamento a partir das lideranças
de topo: Diretor; Conselho Pedagógico; Conselho Geral. Os stakeholders internos e externos
são uma peça chave nas dinâmicas de definição de objetivos e estratégias deste documento
sustentadas por dados, perceções, opiniões que vão sendo objeto de validação pela equipa de
autoavaliação do agrupamento.
A autarquia, as associações locais e regionais ou as entidades empregadoras são stakeholders
com quem o Agrupamento mantém uma relação estreita na procura de soluções que possam ir
de encontro aos anseios de todos os intervenientes no processo, quer internos quer externos,
muito particularmente no que respeita às opções da instituição relativamente ao ensino
profissionalizante.
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Por outro lado, as orientações que chegam às escolas fruto de novos normativos legais, como
os Decreto-Lei n.º 54/2018, o Decreto-Lei n.º 55/2018 ou a Portaria 235-A/2018 que originaram
a criação de documentos estruturantes como o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais ou a Estratégia Nacional para a Educação para a
Cidadania cuja aplicação se torna essencial trazem novos desafios e as necessárias adaptações
ao Projeto Educativo das escolas.
São os stakeholders internos que primeiro refletem as adaptações e as mudanças vindas no
exterior. Estruturas intermédias, técnicos especializados, pessoal docente e não docente e
alunos decidem estratégias, acordam metodologias na gestão do currículo na procura do
sucesso e da melhoria das aprendizagens.
Assim, a candidatura que aqui se apresenta, afirma o compromisso da instituição com o
alinhamento do sistema de garantia da qualidade (a criar ou adaptar) com o Quadro EQAVET, e
com a melhoria contínua da oferta de EFP, no contexto da sua missão, visão e intervenção assim
como estabelecer as mudanças a implementar nas práticas em uso na instituição, face aos
princípios EQAVET e às práticas de gestão da EFP a observar, assim como aos indicadores a
utilizar.

Página 9 de 30 do Documento Base

ANÁLISE SWOT

Ameaças
- Relevo montanhoso dificultando deslocações
- Taxa de desemprego elevada
- Reduzidas habilitações dos E.E’s
- Défice de envolvimento na comunidade
- Sistema de recolha de informações/sugestões ainda
pouco estruturado
- Reduzida participação dos EE, especialmente no
secundário
- Diferenciação de oportunidades no acesso ao ensino
pré-escolar
- Insuficiente hierarquização dos desafios colocados ao
Agrupamento e demasiada burocracia para os
ultrapassar

Oportunidades
- Diversificação da oferta de cursos no ensino secundário
- Mais espaço para a criatividade e empreendedorismo
- Candidatura ao processo de alinhamento com o EQAVET
- Projetos de cariz nacional e internacional
- Aproveitamento dos recursos naturais e culturais para a
dinamização didática e implementação de projetos e cursos
- Valorização da apetência pelas questões ambientais e
patrimoniais
- Parcerias e protocolos com instituições e empresas do
concelho
- Facilidade na elaboração de parcerias internacionais
- Implementação de projetos a médio e longo prazo (visão
estratégica)
- Respostas perante alunos com necessidades educativas
especiais
- Investimento nas ciências experimentais, atividades artísticas
e culturais, projetos e clubes
- Capacidade de atração financeira para equipar o
Agrupamento
- Forte coesão social e sentimento de pertença e identidade
- Projeto Educativo Concelhio
- Rede Concelhia de Bibliotecas de Baião (RBE)

PARTE II – Processo de alinhamento com o
Pontos Fracos
- Deficiência de tempo/espaço para articulação entre
Grupos/Departamentos
- Excesso de burocracia
- Reduzida participação do pessoal docente, alunos e
E.E. no Projeto Educativo do agrupamento
- Reduzido impacto das diferentes modalidades de
apoio/tutorias nos resultados académicos
- Resultados das classificações das Provas Finais de
Ciclo
- Trabalho cooperativo entre professores ainda não é
suficientemente estruturado
- Práticas pouco explícitas e sistemáticas na análise dos
resultados internos
- Fraca participação dos alunos na construção do
Projeto Educativo

Pontos Fortes
- Oferta educativa profissionalizante
- Educação e Formação de Adultos (EFA)
- Clubes, projetos e programas, dinâmicos, e pertinentes ao
Projeto e comunidade
- Integração da Escola na Rede de Bibliotecas Escolares
- Confiança na prática pedagógica da escola e dos
professores
- Capacidade da Direção em mobilizar os colaboradores
- Metodologias indutoras de forte coesão interna
- Parcerias em vigor são reais e não teóricas
- Elevada taxa de conclusão percursos alternativos
- Taxa de abandono escolar
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PARTE II

METODOLOGIA DO PROCESSO DE ALINHAMENTO

Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União
Europeia e do Conselho de 18 de junho de 2009, foi criado o Quadro de Referência Europeu de
Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET).
Este mecanismo para a melhoria do Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu,
fornece às entidades e operadores da EFP, ferramentas para a gestão da qualidade.
A promoção da qualidade da formação, mobilidade de trabalhadores/as/formandos/as e, da
aprendizagem ao longo da vida, são os pilares do Quadro EQAVET.
O EQAVET possibilita e potencia a documentação, desenvolvimento, monitorização, avaliação e
melhoria da eficiência da oferta da EFP e da qualidade das boas práticas de gestão, através da
introdução de processos de monitorização regular e autorregulação (interna e externa).

O ciclo de qualidade do EQAVET a implementar inclui quatro fases interligadas:
•
•
•
•

Planear;
Implementar;
Apreciar e avaliar;
Ajustar.

No decorrer destas quatro fases, será promovido um diálogo institucional e uma aplicação
interativa do ciclo de qualidade, na análise dos indicadores, selecionados pela ANQEP a partir
dos que integram o Anexo II à Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de
junho de 2009, que criou este mesmo Quadro de Referência e que são os seguintes:
•
•
•
•

4(a). Taxa de conclusão em modalidades de EFP;
5(a). Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP;
6(a). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: informação sobre
o emprego obtido pelos/as formandos/as após conclusão da formação;
6(b3). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: taxa de
satisfação
dos/as
formandos/as
e
dos
empregadores
com
as
competências/qualificações adquiridas.
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As quatro fases do ciclo de qualidade:
Fase de Planeamento
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada por todos os stakeholders (internos e
externos) e inclui os objetivos, as metas e as ações a desenvolver.
Esta é a fase do diagnóstico organizacional é o ponto de partida para a mudança na procura
contínua da qualidade. Este diagnóstico reflete a realidade escolar, tendo como consenso a visão
partilhada da equipa EQAVET para o futuro da EFP.
Nesta fase foram analisados os indicadores EQAVET, para o ciclo letivo 2016/2019 e propostos
objetivos a curto (1ano) e a longo prazo (3 anos), que serão monitorizados e avaliados por
atividades propostas no Plano de Ação.
Os objetivos foram definidos, tendo como base o consenso de todos os stakeholders, para que
o envolvimento, responsabilidade e compromisso com a prossecução dos mesmos seja total.
Nesta fase também se sistematizou todas as boas práticas que, ao longo dos anos, esta entidade
criou, adaptou e executou, tendo em comum a prossecução do sucesso escolar, nunca
anteriormente sintetizados em um único documento, transformadas agora em atividades no
Plano de Ação e inseridas na metodologia do ciclo de qualidade.

Fase de Implementação
Esta fase iniciou-se com a comunicação a todos os intervenientes dos objetivos e metas
definidos. O sucesso e eficácia das atividades planeadas, depende do reconhecimento dos
benefícios percecionados por todos os envolvidos (stakeholders internos e externos), assim
como, do envolvimento dos mesmos na sua participação, do planeamento à execução, tendo
também em conta a clarificação do papel de todos, nos respetivos momentos.
A partir do Documento Base foram definidas as atividades do Plano de Ação, para a
implementação do sistema de garantia da qualidade, definindo para o efeito, para cada
atividade, a descrição, objetivo a que concorre, resultados esperados, responsáveis pela sua
concretização, recursos humanos e equipamentos envolvidos, calendarização e, por último, a
fase em que cada uma das atividades será avaliada com o objetivo de analisar os resultados
obtidos e a criação de propostas de melhoria.

Fase da Avaliação
A avaliação de resultados decorre da definição clara e precisa dos objetivos e metas definidos
no Documento Base e operacionalizados no Plano de Ação.

Assim, de forma objetiva e sistematizada é possível avaliar a diferença entre os resultados
esperados e os resultados obtidos, facilitando as propostas de melhoria.
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Esta fase conjuga os processos de recolha de dados, de todos os indicadores envolvidos e
atividades planeadas, com a análise baseada nas perceções, sugestões e opiniões consensuais
da Equipa EQAVET, composta por stakeholders externos e internos, possibilitando assim, o
caminho para a melhoria contínua da qualidade da EFP deste agrupamento.

Fase da Revisão
Com base nos resultados da avaliação, pretende-se identificar e definir as melhorias a propor,
para o seguinte Plano de Ação.
Tendo em conta a continuação do ciclo de qualidade, esta fase fornece os dados para o próximo
planeamento, ou seja, fornece os resultados obtidos pela avaliação da implementação,
identificando as diferenças/falhas entre o planeado e o obtido, propondo melhorias
consensuais, para a contínua melhoria da qualidade da EFP.
Este mecanismo de recolha de resultados e de revisão, fazem parte da estratégia de
aprendizagem da organização, servindo como estrutura sistematizada, para futuros
planeamentos, possibilitando uma melhoria contínua da qualidade da EFP.
No sentido de afirmar o compromisso do nosso agrupamento, com a qualidade da EFP que
ministra, será requerida uma peritagem externa, com o objetivo da certificação EQAVET junto
da ANQEP.

1. Justificação da oferta de educação e formação profissional face às necessidades/
tendências identificadas a nível europeu, nacional e regional
A oferta de educação e formação profissionalizante é objeto de uma profunda reflexão realizada
a cada ano letivo por parte das diferentes estruturas do agrupamento. Para mais, quando nos
últimos anos a procura por parte dos alunos desta oferta de ensino tem vindo a crescer junto
do nosso agrupamento.
Se por um lado é um motivo de satisfação a crescente procura pelos nossos cursos, por outro
coloca desafios ao agrupamento que se tornam difíceis numa região em que a indústria é muito
residual, as atividades ligadas ao setor primário foram abandonadas e a emigração assumiu um
papel preponderante na sustentabilidade das famílias. Restam as atividades ligadas aos serviços
e os nichos de mercado ligados às atividades turísticas e de restauração.
Neste sentido, o agrupamento tem procurado especializar-se em algumas áreas nas quais
acreditamos possam ir de encontro às necessidades de diplomados da região e às expectativas
dos alunos, sem esquecer o mercado de trabalho numa perspetiva nacional e internacional, já
que estamos cientes da falta de oportunidades que reina no nosso concelho. Ao mesmo tempo,
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procuramos contribuir para uma economia sustentada no conhecimento e na inovação e mais
eficiente em termos de utilização de recursos.
No entanto, o facto do concelho de Baião pertencer à Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa condiciona a oferta profissionalizante no nosso agrupamento. Cursos relacionados com a
indústria muito especializada que caracteriza concelhos como Paredes, Penafiel ou Paços de
Ferreira são considerados prioritários em detrimento de outros que seriam mais ajustados à
realidade de Baião.
A seguir apresentamos uma justificação para cada uma das áreas de formação profissional que
temos vindo a privilegiar:
Área de Formação
Hotelaria e
Restauração

Cursos
Técnico de
Restaurante/Bar

Técnico de
Cozinha/Pastelaria

Justificação
- Área de formação considerada prioritária e com
potencial de crescimento na região;
- O Turismo é uma das apostas estruturantes das
autoridades locais para a economia de Baião;
- Os alunos manifestam muito interesse nesta área
de formação;
- Existe uma rede de parceiros a nível local, nacional
e internacional que garante a realização da FCT com
elevada qualidade;
- A aposta continuada ao longo do tempo, conferiu
qualidade reconhecida aos nossos diplomados.

Eletrónica e
Automação

Técnico de Eletrónica,
Automação e
Computadores

Técnico de Eletrónica e
Telecomunicações

- Os cursos desta área são considerados prioritários
pelas autoridades que definem a rede, o que nos
direciona para esta escolha;
- São cursos com relativa aceitação junto dos alunos
interessados, ainda que a taxa de diplomados seja
normalmente mais baixa;
- O Agrupamento dispõe de boas condições físicas
para a formação nesta área fruto da requalificação
da escola;
- Consideramos que os diplomados nesta área ficam
dotados de boas competências em caso de
emigração.

Tecnologias da
Saúde

- O investimento realizado ao nível de
equipamentos e materiais são garante de formação
de qualidade;
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Técnico de Ótica Ocular

Comércio

- A existência de protocolos com empresas
reconhecidas permite a realização de FCT de
qualidade e é uma oportunidade real de emprego,
ainda que seja fora do concelho.

Técnico de Comunicação e - Área de formação considerada prioritária pelas
Serviço Digital
autoridades que definem a rede;
- Curso sugerido ao agrupamento em resultado de
reunião de definição de rede, já que aqueles que
solicitamos não foram autorizados;
- O curso revelou-se do interesse dos nossos alunos.

Enquadramento na
Organização/
Empresa

Técnico de Qualidade

- Trata-se de uma área de formação que é
transversal a todas as atividades económica,
incluindo a área dos serviços;
- A rede de instituições parceiras garante a oferta de
FCT com qualidade.

Ciências
Informáticas

Técnico de Informática – - Trata-se de uma área de formação que é
Instalação e Gestão de transversal a todas as atividades económica,
Redes
incluindo a área dos serviços;
- A rede de instituições parceiras garante a oferta de
FCT com qualidade;
- Os alunos manifestam muito interesse nesta área
de formação.

Turismo e Lazer

Técnico de Informação e - O Turismo é uma das apostas estruturantes das
Animação Turística
autoridades locais para a economia de Baião;
- Os alunos manifestam muito interesse nesta área
de formação;
- Existe uma rede de parceiros a nível local, nacional
e internacional que garante a realização da FCT com
elevada qualidade.

De modo a manter atualizada as necessidades dos empregadores/parceiros, percecionar
necessidades presentes e futuras dos empregadores na região, melhoramentos na comunicação
entre as partes, orientações e perceções sobre a formação e os formandos, com o objetivo de
selecionar os cursos com mais empregabilidade e melhorar a qualidade da formação vamos
promover as atividades A1 e A2 (ponto 4).
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2. Identificação dos objetivos estratégicos para a qualidade da oferta de educação e
formação profissional e das metas a atingir
OBJETIVO GERAL: Garantir a Qualidade, a Eficácia e a Eficiência da Educação e Formação
Profissional
Objetivos Específicos:
- Envolver e responsabilizar os stakeholders
numa visão estratégica para a EFP

Objetivos Estratégicos
- Aumentar a taxas de diplomados no EFP no
tempo previsto no início do ciclo de
formação
- Capacitar a EFP no agrupamento para as
novas realidades do mercado de trabalho de
modo a apoiar a empregabilidade e a
satisfação dos empregadores
- Promover a atratividade da EFP junto de
alunos e encarregados de educação

- Implementar o sistema de garantia da
qualidade do EFP alinhado com o EQAVET
sustentado num plano de ação que respeite
políticas locais, nacionais e europeias
- Operacionalizar mecanismos adequados e
eficazes à monitorização e avaliação do
sistema de garantia de qualidade
- Definir uma estratégia de comunicação e
divulgação da EFP no agrupamento e dos
seus resultados

- Potenciar a credibilidade e notoriedade da
EFP junto da população em geral

Objetivo Estratégico n.º 1 - Aumentar a taxas de diplomados no EFP no tempo previsto no
início do ciclo de formação
Metas

Estratégias

Fontes de Informação

Indicadores de
Medida
Taxa de
conclusão nos
programas de
EFP

Curto prazo
- Equipa de autoavaliação da
Documentos
(incremento de 5% ao escola;
Administrativos:
ano no sucesso
- Equipa de acompanhamento matrículas e inscrições,
escolar)
à implementação do EQAVET; pautas, certificados;
Longo prazo
- Análise de conteúdo e
Atas de Conselho de
(atingir 100%,
tratamento estatístico dos
Turma;
excluindo desistentes inquéritos.
Inquéritos por
e transferidos)
questionário.
Ações: Atividades A3, A4 e A5 (ponto 4); Dados de monitorização de equipa de autoavaliação.

Objetivo Estratégico n.º 2 - Capacitar a EFP no agrupamento para as novas realidades do
mercado de trabalho de modo a apoiar a empregabilidade e a satisfação dos empregadores
Metas

Estratégias

Fontes de
Informação

Indicadores de
Medida
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Curto prazo
- Equipa de
(incremento de 5% e 2% nos
autoavaliação da escola;
diplomados empregados e com
- Equipa de
empregos diretamente relacionados acompanhamento; à
com a formação, respetivamente,
implementação do
nos 12 meses posteriores à
EQAVET
conclusão)
- Análise de conteúdo e
Longo prazo
tratamento estatístico
Atingir 75% e 30%, respetivamente dos inquéritos.
no prazo de 5 anos)
Ações: Atividades A1, A2 e A6 (ponto 4).

Registos SIGO;
Atas;
Inquéritos por
questionário.

Taxa de
colocação em
programas de
EFP

Objetivo Estratégico n.º 3 - Promover a atratividade da EFP junto de alunos e encarregados
de educação
Metas

Estratégias

Curto prazo
- Equipa de
(Melhoria significativa no
autoavaliação da escola;
comportamento dos formandos a
- Equipa de
um ano)
acompanhamento à
Longo prazo
implementação do
(perceção de um trabalho de
EQAVET;
excelência a nível técnico e
- Stakeholders internos;
comportamental).
- Análise de conteúdo e
Dados aferidos através de
tratamento estatístico
inquéritos.
dos inquéritos.
Ações: Atividades A3, A4 e A5 (ponto 4).

Fontes de
Informação
Caderneta de
estágio;
Parcerias ativas
ou ativadas;
Atas;
Inquéritos por
questionário.

Indicadores de
Medida
Utilização das
competências
adquiridas no
local de
trabalho.

Objetivo Estratégico n.º 4 - Potenciar a credibilidade e notoriedade da EFP junto da
população em geral
Metas

Estratégias

Curto prazo
(incremento de 5% ao ano na taxa
de satisfação de pais e
encarregados de educação);
Longo prazo

- Equipa de
autoavaliação da escola;
- Equipa de
acompanhamento à
implementação do
EQAVET;
- Órgãos do
Agrupamento;
- Stakeholders externos;

Ver O. E. n.º1;
Ver O.E. n.º 2;

Fontes de
Informação
Atas;
Inquéritos por
questionário.

Indicadores de
Medida
Taxa de
colocação em
programas de
EFP
Utilização das
competências
adquiridas no
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(atingir 80% no prazo de 5 anos);
- Análise de conteúdo e
Dados de partida recolhidos através tratamento estatístico
de inquéritos.
dos inquéritos.
Ações: Atividade A1 a A8 (ponto 4).

local de
trabalho.

3. Identificação dos stakeholders internos e externos relevantes para a qualidade da oferta
de educação e formação profissional (responsabilidades, momentos de participação e
grau de envolvimento)
STAKEHOLDERS EXTERNOS
Tipo: Autoridades com responsabilidade nas políticas
Responsabilidades
Momentos de participação
Envolvimento
- Definição e aprovação de
- Orientações nacionais e
- Reuniões com entidades;
documentos estruturantes;
internacionais para a gestão
- Contactos institucionais
- Identificação das necessidades de
dos projetos de formação;
entre o Agrupamento e as
formação e definição da rede de
- Regulação política da
estruturas de apoio.
oferta de EFP;
implementação do EFP.
- Indicadores sobre as necessidades
dos empregadores a nível macro.
Exemplos: União Europeia; Fundo Social Europeu; Ministério da Educação; ANQEP; DGEstE; POCH.
Tipo: Autarquia e Parceiros de referência
Responsabilidades
Momentos de participação
- Identificação das necessidades de
- Orientações regionais para a
formação a nível local e definição da gestão dos projetos de
rede de oferta de EFP;
formação;
- Indicadores sobre as necessidades
- Participação em mesas
dos empregadores a nível local;
redondas/Seminários.

Envolvimento
- Reuniões com entidades;
- Auscultação de
sensibilidades.

Exemplos: Câmara Municipal de Baião; Centro de Saúde de Baião; Santa Casa da Misericórdia de
Baião; B. V. Baião; OBER – Obra do Bem Estar Rural de Baião; CAO – Centro de Atividades
Ocupacionais.

Tipo: Entidades empregadoras
Responsabilidades
- Identificação das necessidades de
formação a nível local e definição da
rede de oferta de EFP;
- Indicadores sobre as necessidades
dos empregadores a nível local;

Momentos de participação
- Participação em mesas
redondas/Seminários;
- Dados relativos à satisfação
com o EFP;

Envolvimento
- Auscultação de
sensibilidades;
- Encontros regulares entre
formandos e
empregadores;
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- Identificação de competências
associadas aos diversos formandos.

- Dados relativos às
necessidades de formação.

- Jurados na avaliação
externa dos formandos.

Exemplos: Associação Empresarial de Baião e associados; Câmara Municipal de Baião; Centro de
Saúde de Baião; Santa Casa da Misericórdia de Baião.

Tipo: Alunos e Encarregados de Educação
Responsabilidades
Momentos de participação
- Contratos de formação atendendo
- Participação em mesas
ao perfil de cada curso;
redondas/Seminários;
- Agentes responsáveis pela
- Dados relativos à satisfação
negociação continuada com vista à
com o EFP;
melhoria dos procedimentos e dos
- Envolvimento em projetos e
resultados.
parcerias.

Envolvimento
- Auscultação de
sensibilidades;
- Encontros regulares entre
formandos e
empregadores.

Exemplos: Formandos dos diferentes cursos de EFP; Pais e Encarregados de Educação.

STAKEHOLDERS INTERNOS
Tipo: Professores e Formadores / Técnicos especializados
Responsabilidades
Momentos de participação
Envolvimento
- Operacionalizar as orientações
- Participação em mesas
- Auscultação de
emanadas das instâncias políticas e
redondas/Seminários;
sensibilidades;
de regulação;
- Dados relativos à satisfação
- Formação formal e
- Articulação curricular e gestão dos
com o EFP;
informal;
currículos alinhados com as
- Envolvimento em projetos e
- Articulação metodológica
necessidades de formação;
parcerias.
transversal.
- Orientação vocacional e
acompanhamento aos formandos.
Exemplos: Professores das componentes sócio-cultural e específica; Formadores e Técnicos
Especializados da componente tecnológica; Diretor de Curso; Psicóloga.
Tipo: Direção
Responsabilidades
- Contratualização da empresa de
consultoria;

Momentos de participação
- Participação em mesas
redondas/Seminários;
- Órgãos da escola;

Envolvimento
- Articulação metodológica
transversal.

Página 19 de 30 do Documento Base

- Divulgação das ações promovidas
nas diversas fases do projeto.

- Reuniões com entidades
responsáveis pela educação a
nível local, regional e nacional.

Tipo: Assistentes Técnicos / Assistentes Operacionais
Responsabilidades
Momentos de participação
Envolvimento
- Apoio à operacionalização do
- Contactos com organismos
- Gestão documental
projeto.
de apoio e promotores do
(financeira);
- Acompanhamento à execução
programa;
- Apoio logístico à execução
financeira do projeto.
- Afetação/imputação de
do projeto.
recursos.
Exemplos: Assistente técnico afeto à equipa EQAVET; Assistentes operacionais.

4. Metodologias para a mobilização dos stakeholders visando a melhoria contínua da
oferta de EFP
Atividade
A1

A2

A3

Descrição/Envolvidos
Auscultação aos Stakeholders através da aplicação de
Inquéritos por questionários para aferir sensibilidade e
recolher opiniões relativas ao EFP capazes de redefinir
orientações conducentes à melhoria contínua da EFP e
alinhada com o quadro de referência para o EQAVET.
Responsável: Equipa EQAVET; Coordenação pedagógica do
EFP; Psicóloga.
Seminário para empregadores e outros parceiros da
comunidade, com vários momentos: apresentação dos dados
recolhidos na atividade A1; mostra dos cursos profissionais
em funcionamento; um orador de reconhecido valor que
possa mobilizar estes stakeholders a participar numa reflexão
conjunta acerca das opções e estratégias para a melhoria do
EFP. Responsável: Direção; Equipa EQAVET.
Sessão pública de apresentação do EFP aos pais e
encarregados de educação no início dos ciclos formativos:
competências a adquirir, regras de funcionamento, saídas

Calendário
13 a 17 de janeiro
2020.

10 a 14 de fevereiro
2020.

Junho de 2020.
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A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

profissionais, dados da aceitação e empregabilidade junto das
entidades empregadoras, testemunhos na primeira pessoa.
Responsável: Direção; Coordenação Pedagógica do EFP;
Equipa EQAVET.
Aplicação de inquéritos por questionários aos formandos e
aos pais e encarregados de educação no início e no final do
ciclo de formação de modo a aferir expectativas e
motivações de partida e de conclusão que promovam a
melhoria continua do EFP. Responsável: Equipa EQAVET;
Coordenação pedagógica do EFP; Psicóloga.
Formação comportamental para os formandos do EFP que
se propõe trabalhar dimensões comportamentais, com
correlações positivas relevantes, no sucesso escolar e
profissional (gestão de tempo e definição de objetivos) na
empregabilidade (procura ativa de trabalho, cidadania
organizacional e modelo de intra-empreendedorismo) e na
capacidade de análise da informação recebida (pensamento
critico). Formação de 16 horas (8 horas para o ano 2 e 8 horas
para o ano 3 do ciclo de formação) distribuídas por 2 dias.
Responsável: Empresa de consultoria; Equipa EQAVET.
Promoção de contactos entre formandos e empregadores
como forma de estreitar relações entre stakeholders
mobilizadoras de respeito e confiança mútuos e capazes de
promover práticas alinhadas entre formação e necessidades
de formação: Responsável: Coordenação Pedagógica do EFP;
Formandos; Empregadores.
Reflexão acerca do relato produzido em sede de Equipa
EQAVET, de Conselho Pedagógico e de Conselho Geral com o
intuito de promover discussão conducente à participação de
todos os stakeholders na reflexão, redefinição de estratégias
e introdução de práticas metodológicas indutoras de garantia
da melhoria do EFP: Responsável: Equipa EQAVET; Diretor;
Conselho Geral; Conselho Pedagógico.
Divulgação pública de ações e resultados através da criação
de um espaço na página web do agrupamento dedicada ao
EFP e muito particularmente ao sistema EQAVET.
Responsável: Diretor; Equipa EQAVET.
Criação de um conselho Consultivo com a criação deste
grupo em parceria com a equipa do EQAVET, tem como
objetivo articular os stakeholders externos (encarregados de
educação e entidades empregadoras).
Apresentação dos cursos do agrupamento – através da
criação de um website sobre o agrupamento, onde

Ano letivo
2019/2020 – janeiro
e julho de 2010;
A partir do ano letivo
2020/2021 –
setembro e julho.
9 e 23 de março de
2020.

Ano 2 – maio/junho
de 2020;
Ano 3 – março/abril
de 2020.

Julho e setembro de
2020.

Ao longo de toda a
fase do projeto.

Dezembro de 2020 e
Maio de 2021

Ao longo de toda a
fase do projeto.
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apresenta/promove todas áreas profissionais da escola e
partilha de ofertas de emprego.

5. Identificação das responsabilidades atribuídas no âmbito da garantia da qualidade no
quadro da instituição
Ao nível das responsabilidades no quadro da instituição há intervenientes que vão intervir
de forma transversal a todas as fases do ciclo de qualidade enquanto a intervenção de
outros acontece de forma descontínua no tempo. O quadro seguinte identifica a distribuição
de responsabilidade no seio do agrupamento.
FASE

Planeamento

ATIVIDADE
Contratualização da empresa de
consultoria

Diretor; Conselho Administrativo

Constituição da equipa EQAVET
Identificação dos stakeholders
indutores de garantia de melhoria
Construção do documento base

Diretor; Conselho Pedagógico
Diretor; Equipa EQAVET; Conselho
Pedagógico.
Diretor; Equipa EQAVET; Empresa
Consultoria
Diretor; Equipa EQAVET
Conselho Administrativo
Equipa EQAVET; Empresa de consultoria;
Conselho Pedagógico; Entidades
empregadoras e da comunidade
Equipa EQAVET; Equipa de Autoavaliação

Divulgação do plano à comunidade
Gestão documental
Promoção de ações mobilizadoras
dos stakeholders
Implementação

Avaliação

Recolha de sensibilidades e níveis de
satisfação
Análise de evidências
Balanço intermédio/final
Recolhe e tratamento de dados e
indicadores
Divulgação dos resultados
Reflexão e Sensibilização

Revisão

RESPONSÁVEIS

Reflexão, identificação e partilha de
boas práticas
Redefinição do documento base

Equipa EQAVET; Equipa de
Autoavaliação; Empresa de consultoria
Equipa EQAVET; Empresa de consultoria
Equipa EQAVET; Equipa de
Autoavaliação.
Diretor; Equipa EQAVET; Empresa de
consultoria
Diretor; Equipa EQAVET; Conselho
Pedagógico; Conselho Geral.
Todos os stakeholders
Diretor; Equipa EQAVET; Empresa de
consultoria
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Disseminação da nova estratégia para
o EFP
Envio do documento base à ANQEP
Auditoria e certificação

Diretor; Equipa EQAVET
Diretor
ANQEP

6. Identificação dos indicadores em uso, a criar e/ou a ajustar

CURSO

RESTAURANT
E /BAR

ÓTICA
OCULAR

DESPORTO

TOTAL

ANO

1.º
ano

2.º
ano

3.º
ano

1.º
ano

2.º
ano

3.º
ano

1.º
ano

2.º
ano

3.º
ano

1.º
ano

2.º
ano

3.º
ano

ANO LETIVO

201
6-17

201
7-18

201
8-19

201
6-17

201
7-18

201
8-19

201
6-17

201
7-18

201
8-19

201
6-17

201
7-18

201
8-19

Alunos excluídos por faltas

1 (3%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (1%)

Anulações de matrícula

0 (0%)

1 (4%)

4 (15%)

5 (6%)

Abandono escolar

1 (3%)

4 (10%)

1 (4%)

6 (7%)

Transferências solicitadas
para outras escolas

0 (0%)

1 (4%)

2 (8%)

3 (4%)

Alunos que ingressaram no
Curso EFA

1 (3%)

1 (4%)

2 (8%)

4 (5%)

Total de alunos no início e
fim do curso
Alunos que completam um
curso
Alunos que não completam
um curso
Alunos em Prosseguimento
de estudos após 12 ano
Alunos que trabalham em
profissões diretamente
relacionadas com o curso
EFP concluído
Alunos que estão no
mercado de trabalho, em
formação ou outros
destinos, no período de 1236 meses após a conclusão
do curso
Empregadores que estão
satisfeitos com os
formandos que completam
um curso de EFP.

30

28

25

16

26

18

81

62

25 (83%)

18 (72%)

17 (65%)

60 (74%)

3 (17%)

7 (28%)

9 (35%)

19 (26%)

2 (7%)

2 (8%)

0

4 (6%)

10 (37%)

0

3 (17%)

13 (21%)

10 (37%)

8 (32%)

9 (50%)

27 (44%)

10 (100%)
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O quadro anterior identifica os indicadores em uso, ou seja aqueles que até ao momento são
prática comum no agrupamento e realizados pela equipa de autoavaliação. Para além destes,
há dados que são recolhidos de forma sistemática a partir das atas de equipa pedagógica que
produz um documento trimestral que identifica a evolução dos formandos relativamente aos
resultados das aprendizagens.
Esta gestão documental é para manter e aprofundar, disponibilizando-nos dados de partida que
nos permitirão aferir do impacto das atividades e estratégias plasmadas neste documento com
vista à fase de avaliação deste ciclo.
Também é feita uma monitorização da evolução dos momentos de Formação em Contexto de
Trabalho (FCT) por parte dos diretores de curso e da avaliação externa que culmina com a
apresentação e defesa da Prova de Aptidão Profissional (PAP).
No entanto, pretendemos que este projeto de melhoria da qualidade do EFP no agrupamento
seja indutor para a criação de novos indicadores e permita ajustar outros.

INDICADORES A CRIAR E/OU AJUSTAR
i)

Acompanhamento do percurso dos recém diplomados durante os primeiros 36 meses
após a obtenção da certificação;

ii) Quantificar as opiniões das entidades empregadoras relativamente à qualidade da
formação/competências dos formandos empregados ou em FCT;
iii) Recolher e quantificar a opinião sobre a qualidade da EFP junto dos encarregados de
educação.
7. Identificação das fontes de informação e do sistema de recolha de dados relativos aos
indicadores
O agrupamento possui um Observatório que monitoriza os dados que constam nas atas de final
de período, deste modo consegue-se avaliar a evolução e comportamento dos formandos.
Na avaliação dos stakeholders internos, dar-se-á primazia aos inquéritos online no Google
Forms, dado ser de mais fácil tratamento dos dados e mais ecológico.
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Para sustentar a autoavaliação do Agrupamento, os alunos serão convidados a responder a
inquéritos que visam obter a sua perspetiva dos cursos, dos stakeholders envolvidos e dos
mecanismos. Estes inquéritos, serão realizados no início do curso, onde se vão aferir as
expectativas e motivações do aluno ao entrar em determinado curso. De modo a monitorizar a
evolução das expectativas e desempenho dos alunos, vão realizar-se inquéritos trimestrais onde
o aluno avalia o seu desempenho, o curso, os formadores e os restantes stakeholders internos.
No final do curso profissional, os formandos responderão a um inquérito onde avaliarão o
agrupamento, o curso e a forma como a instituição soube responder e adaptar-se às suas
necessidades.
Com os questionários realizados aos formandos, é possível verificar a motivação e a razão para
a existência de determinado curso. Podemos também aferir a operacionalização dos cursos e a
melhor forma de os adaptarmos ao perfil do aluno e às necessidades empresariais.
Os diretores de turma e diretores de curso, da mesma forma que os alunos, terão inquéritos
trimestrais para aferir o seu desempenho, dificuldades, pontos fortes e pontos a melhorar. Estes
inquéritos serão da responsabilidade do coordenador dos cursos profissionais, que os
disponibilizará e analisará os resultados. Os Formadores, no final de cada período, responderão
a um questionário sobre o seu desempenho e sobre as dificuldades sentidas. Os Diretores de
turma e diretores de curso, realizam um relatório final, onde fazem uma autoavaliação com a
possibilidade de dar sugestões de melhoria. Estas sugestões, são tidas em conta no arranque do
ano letivo seguinte.
Com a colaboração dos stakeholders internos será possível melhorar a operacionalização dos
cursos.
Na avaliação feita pelos stakeholders externos, daremos primazia a pequenos questionários de
fácil resposta, dado que parte destas entidades não têm disponibilidade para grandes
questionários.
Aos Encarregados de Educação, será realizado um questionário simples, de respostas fechadas
e em papel e realizado durante a reunião realizada no final do primeiro período e no final do
ano letivo. Pretende-se que no primeiro inquérito seja recolhida a perceção acerca do
desenrolar dos cursos profissionais, da organização do Agrupamento nas das respostas que são
dadas às necessidades dos formadores. No final do ano, com perguntas semelhantes, pretendese aferir se a opinião se mantém ou se se verifica alguma evolução relativamente às perceções
recolhidas no primeiro momento.
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Às entidades externas onde os alunos realizam a Formação em Contexto de Trabalho, será
fornecido um questionário de respostas fechadas que permita recolher informação acerca do
curso e da formação que foi ministrada aos formandos.

8. Explicitação da estratégia de monitorização de processos e resultados na gestão da
educação e formação profissional, tendo em conta as quatro fases do ciclo de qualidade
As quatro fases do ciclo de qualidade com as quais pretendemos monitorizar processos e
resultados ao nível da educação e formação profissional são exemplificadas no esquema
seguinte.

Planeamento

Revisão

Implementação

Avaliação
Cada uma destas fases deve ser considerada como um critério de qualidade essencial para
alcançar os objetivos de garantia e melhoria da qualidade alinhada com o EQAVET. A seguir
explicitamos como pretendemos desenvolver cada uma destas fases.

PLANEAMENTO
A equipa de autoavaliação reúne a informação necessária através dos relatórios e mapas que
disponibiliza no final de cada ano letivo que levarão à determinação dos indicadores de partida.
Esta informação resulta da análise de todos os relatórios anuais emitidos por todas as estruturas
e órgãos, análise documental de registos administrativos: matrículas, inscrições, pautas,
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certificações, da recolha e tratamento de questionários de satisfação aplicados aos diferentes
intervenientes.
Com base nestas informações são definidos os objetivos e é construído o plano de ação para o
EQAVET. Este é um guião de procedimentos que identifica os objetivos, as ações a desenvolver
e os indicadores adequados.
IMPLEMENTAÇÃO
O plano de ação é executado nesta fase. São aplicados inquéritos de satisfação a todos os
stakeholders que serão constantemente chamados ao processo. Estratégias de envolvimento
dos stakeholders são implementadas com o intuito de cumprir as metas e objetivos que foram
estabelecidas à partida e são estabelecidas parcerias pertinentes que possam contribuir para o
sucesso do processo. Stakeholders internos e externos estabelecem uma relação de colaboração
estreita que possa contribuir para objetivos comuns e consequentemente alinhados com
políticas europeias, nacionais e locais.

AVALIAÇÃO
Esta fase está presente ao longo de todo o ciclo já que acompanha processos e resultados. No
entanto será no final da implementação que se faz o aprofundamento, sistematização e
comparabilidade dos dados como forma de aferir avanços e recuos face às metas e objetivos
estabelecidos.
Aqui são considerados todos os dados recolhidos durante a implementação do processo assim
como aqueles que resultam com a formação dos novos diplomados. Dados resultantes das
avaliações dos alunos nos mais variados domínios (avaliação modular, FCT, PAP) assim como a
perceção recolhida junto de todos os stakeholders envolvidos permitirá estabelecer prioridades
e tomar decisões.

REVISÃO
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Num primeiro momento, os resultados da avaliação são comunicados aos stakeholders e
apresentados aos diferentes órgãos do agrupamento. Estes são depois chamados a produzir a
necessário feedback com vista ao seu envolvimento na continuidade do processo.
Os resultados são depois utilizados para estabelecer planos reformulados ou até novos planos
que visem a correção de eventuais desvios ocorridos na implementação do plano anterior e a
garantia da melhoria contínua da educação e formação profissional no seio da organização.

9. Identificação dos mecanismos de controlo (por ex. alertas rápidos) e dos procedimentos
de ajustamento contínuo na gestão da oferta de educação e formação profissional
Os Diretores de Turma e de Curso são que vai ativar o soar da campainha face a comportamentos
e ocorrências desviantes que colocam em perigo o processo formativo. Serão eles os primeiros
a detetar sinais de alerta que rapidamente devem desencadear ações que permitam resolver e
controlar situações que possam colocar em perigo metas e objetivos. No entanto, todos os
restantes stakeholders devem estar alerta para tais situações.
Risco Identificado
Atraso na conclusão de
módulo(s)
Ocorrência disciplinar
Assiduidade
Evolução
da
avaliação
formativa
Relacionamento com outros
stakeholders

Resolução de Problemas
- Envolvimento de formandos e encarregados de educação com a
garantia de qualidade;
- Ajustamento de conteúdos, metodologias e avaliação face ao
perfil de saída do aluno e à empregabilidade;
- Reforço da transparência de processos;
- Monitorização das ações e registo das evidências.

10. Metodologia para análise integrada dos resultados produzidos pelos indicadores e para a
definição das melhorias a introduzir na gestão da educação e formação profissional, em
colaboração com os stakeholders
A metodologia de análise quantitativa será privilegiada já que existe a intenção de aplicar
inquéritos por questionário aos diferentes stakeholders, a partir dos quais pretendemos
quantificar a opinião recolhida sobre a forma estatística.
No entanto, a análise de conteúdo aplicada aos diferentes documentos de trabalho e
planificação da implementação da ação serão por si só fontes de informação a ter em conta para
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a produção do relato que vai ser produzido. Os diferentes stakeholders serão chamados a
momentos de reflexão para além da resposta aos inquéritos com o objetivo de transformar este
projeto num estudo de caso dinâmico que favoreça a garantia da qualidade do EFP do
agrupamento.
A análise dos dados será efetuada pela média de cada indicador, comparando com os resultados
médios dos mesmos indicadores (quando existirem), referentes ao(s) ciclo(s) letivos(s)
imediatamente anteriores os conhecidos. Prevê-se resultados ambiciosos (ver objetivos), tendo
em conta esta primeira intervenção, no entanto a estratégia delineada a longo prazo permite a
afinação das atividades propostas e estratégias de atuação para a indução de resultados mais
consolidados com os objetivos propostos.
Para tal, a equipa EQAVET vai tratar os dados obtidos no ciclo no sentido de validar ou alterar
atividades e estratégias em estreita colaboração com os stakeholders. Esta colaboração é obtida
através de contactos diretos formais ou informais que naturalmente ocorrem ao longo do ciclo
assim como através de reuniões de órgãos ou estruturas criadas para o efeito ou nas quais estão
representados.
Da análise dos dados devem ser identificadas novas intervenções para o sucesso escolar,
identificando e definindo variáveis de contexto que possam contribuir para a melhoria continua
do EFP que é ministrado no Agrupamento de Escolas.
O comprometimento com o quadro de referência EQAVET é sustentado nesta fase tornando-se
o ponto de partida para o ciclo seguinte.

11. Identificação do modo de apresentação das conclusões da autoavaliação e dos
respetivos mecanismos de divulgação
Em resultado da avaliação da implementação do plano de ação será produzido um relatório que
relate as evidências recolhidas assim como sugestão de prioridades e ações. Este relatório será
disponibilizado aos órgãos do agrupamento e difundido a todos os stakeholders através dos
meios à disposição do agrupamento.
A atividade A8 identificada no ponto 4 materializa o modo de apresentação da ação assim como
das conclusões no final de cada ciclo do quadro de referência, sem prejuízo da necessária
reflexão em sede de órgão da estrutura organizacional do agrupamento.
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CONCLUSÃO

Este primeiro documento base do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, que foi elaborado
com base na situação atual no que diz respeito a Educação e Formação Profissional, traduz o
compromisso do agrupamento com a garantia da melhoria alinhada com o EQAVET, na
certificação dos nossos diplomados.
Esperamos que o envolvimento de stakeholders internos e externos, a distribuição de
responsabilidades e a atuação articulação que vise um objetivo comum possa contribuir para
atingir metas pautadas pela ambição.
No sentido de confirmar o compromisso da nossa entidade, com a qualidade da EFP,
pretendemos que esta qualidade seja reconhecida e certificada externamente, sendo o objetivo
final, a certificação EQAVET junto da ANQEP.
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