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RELATÓRIO DO OPERADOR 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.1 Indicar o nome da entidade formadora. 
   Agrupamento de Escolas Miguel Torga - Sabrosa 

 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
Morada: Rua das Eiras – 5060-320 Sabrosa 
Telefone: 259 937 340 
Email: geral.agrupamento@migueltorga.pt 
Fax: 259 937 349 
Web Site: https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 
Adelino António Tomé Queirós 
Diretor do Agrupamento 
Telefone: 926 918 322 
Email: diretor@migueltorga.pt 

mailto:geral.agrupamento@migueltorga.pt
https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola
mailto:diretor@migueltorga.pt
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da 
instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua 
intervenção. 
 
Missão 

 
O propósito do agrupamento reside na prestação de um serviço público de educação 

de qualidade, orientado para a promoção do sucesso educativo e para a valorização da 

educação para a cidadania. 

 
 

Visão 

Considerando o contexto atual, pretende-se que, sejam consolidados os alicerces para 

a construção e implementação de um plano de ação que visa alcançar um melhor 

desempenho escolar dos alunos e persistir na vertente da sua formação pessoal, tornando-

os responsáveis, autónomos, solidários, que conhecem e exercem os seus direitos e 

deveres, em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico 

e criativo, preparados para uma futura ação e intervenção na sociedade nas suas diferentes 

dimensões. 

 

Princípios orientadores:  

Tendo como referência a Lei de Bases do Sistema Educativo, os princípios que deverão 

orientar a dinâmica do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Sabrosa, deverão ser:  

- Liberdade, pluralismo e abertura ao diálogo;  

- Aquisição de competências transversais com vista à formação integral do indivíduo;  

- Desenvolvimento pleno e harmonioso da sua personalidade; 

 - Cidadania autónoma e responsável dos agentes educativos;  

- Competência e exigência no trabalho.  

Esta é a matriz axiológica que confere intencionalidade a todas as opções e 

intervenções propostas e que constitui o contexto formativo deste agrupamento onde se 

combinam os seguintes pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a interagir, aprender a ser, e nos dias de hoje, de uma sociedade global cada vez 

mais em permanente mudança, aprender a adaptar-se. 
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Metas e estratégias: 
A- Organização pedagógica     
Metas:   

1. Reforçar a articulação pedagógica interdisciplinar e entre ciclos de ensino.   

2. Apostar em lideranças intermédias mais assertivas e dinâmicas.   

3. Estimular o recurso às novas tecnologias no processo de ensino.   

4. Valorizar o trabalho colaborativo e a partilha de práticas pedagógicas entre os 

docentes.   

5. Reforçar uma cultura de autoavaliação que regule os processos e resultados 

nas várias dimensões de intervenção educativa do Agrupamento.  

6. Ajustar os critérios de distribuição de serviço e de elaboração de horários às 

necessidades dos alunos.   

7. Definir critérios de constituição de turmas.    

Estratégias de operacionalização:     
1. Reforçar a articulação pedagógica interdisciplinar e entre ciclos de ensino:   

a) Conhecimento dos conteúdos programáticos lecionados numa perspetiva 

horizontal (a nível de conselho de turma/de docentes/departamento 

curricular) e numa perspetiva vertical (entre anos/ciclos de escolaridade);   

b) Análise e gestão dos programas com base no conhecimento dos perfis das 

turmas / alunos a fim de tomar decisões pedagógicas ajustadas;   

c) Atribuição de um segmento de 45 minutos semanais para o trabalho 

colaborativo entre docentes do mesmo departamento curricular/ grupo 

disciplinar.   

d) Elaboração de planificações em conjunto com os pares do grupo disciplinar, 

com docentes de outros níveis de escolaridade, no seio dos departamentos 

curriculares / conselhos de turma/de docentes e outras reuniões 

convocadas para esse efeito.   

e) Documentação do percurso escolar do aluno de forma sistemática no 

processo individual a iniciar na Educação Pré-escolar.     

2. Apostar no exercício de lideranças intermédias mais assertivas e dinâmicas:   

a) Incentivo à autonomia das coordenações;  

b) Reforço das competências estabelecidas para os coordenadores através de 

reuniões periódicas com o diretor/adjuntos da direção ou através de 

contactos informais/institucionais;   

c) Mobilização das coordenações para a orientação e dinamização de 

atividades curriculares e extracurriculares;   

d) Participação ativa nos conselhos pedagógicos apresentando contributos 

para os temas em discussão/elaboração de documentos.     

3. Estimular o recurso às novas tecnologias no processo de ensino.   
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a) Rentabilização do equipamento informático existente para uma prática 

pedagógica mais inovadora e atual que vá ao encontro dos interesses dos 

alunos;   

b) Utilização de materiais digitais que apelem à interação e participação dos 

alunos, contribuindo para uma crescente autonomia da sua aprendizagem;   

c) Uso de ferramentas didáticas virtuais numa perspetiva de abertura à 

sociedade em que estão inseridos, desenvolvendo o espírito crítico e 

consciência da realidade;     

4. Valorizar o trabalho colaborativo e a partilha de práticas pedagógicas entre os 

docentes.   

a) Atribuição de um segmento de 45 minutos semanais para o trabalho 

colaborativo entre docentes do mesmo departamento curricular/grupo 

disciplinar;   

b) Trabalho em rede entre docentes e entre estruturas de liderança para troca 

de informação, de ideias, de conhecimento e de ação;   

c) Reforço da parceria entre a biblioteca escolar e os departamentos 

curriculares no desenvolvimento das literacias, de hábitos de leitura, de 

competências de resolução de problemas e domínio das tecnologias de 

informação e comunicação;   

d) Realização do balanço do trabalho efetuado ao longo do ano, vertido em ata 

de reunião de departamento, no final do 3º período.   

e) Adoção de estratégias de autorregulação do processo de avaliação dos 

alunos    

5. Reforçar uma cultura de autoavaliação que regule os processos e resultados 

nas várias dimensões de intervenção educativa do Agrupamento.   

a) Hábitos de autoavaliação capazes de diagnosticar e questionar, propondo 

mudanças de melhoria do serviço educativo.  

b) Conceptualização de uma dinâmica de avaliação do desempenho da escola, 

com o objetivo de regular o seu funcionamento.  

c) Desenvolvimento de planos de melhoria dos diferentes serviços educativos.  

d) Realização de inquéritos por questionário e/ou entrevistas para recolha da 

opinião dos elementos da comunidade escolar sobre o funcionamento do 

Agrupamento.  

6. Ajustar os critérios de distribuição de serviço e de elaboração de horários às 

necessidades dos alunos.   

a) Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico é privilegiado o 

funcionamento das atividades em horário de regime normal, prevendo-se a 

hora de almoço entre as 12:00 horas e as 14:00 horas, que pode ser 

encurtado em 30 minutos, caso estejam asseguradas as condições do serviço 

de refeições no estabelecimento de ensino.    
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b) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do 

dia:    

- 90 minutos, na educação pré-escolar; 
- 60 minutos, no mínimo e 90 minutos, no máximo, para o 1º ciclo;  
- 60 minutos, no mínimo, para os restantes ciclos de ensino.   

c) Nos 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário deve atender-se ao seguinte:   

- A matriz horária organiza-se de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e 17h30, 
salvaguardando-se, no mínimo, um período do dia livre para cada turma, 
exceto nos cursos profissionais;   

- Efetivação de uma distribuição criteriosa dos tempos letivos de cada uma das 
disciplinas, evitando-se, tanto quanto possível, o lançamento de tempos 
letivos de disciplinas em dias consecutivos com dois ou três tempos 
semanais;    

- No caso das línguas estrangeiras, deve ser evitada a lecionação em tempos 
consecutivos;   

- As aulas de educação física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o 
período que a escola definiu para o almoço.    

d) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das 

aulas por ausência de docentes:   

- A alteração pode ser efetuada só nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário, desde 
que o docente comunique aos alunos e respetivos encarregados de 
educação (através da caderneta do aluno), de preferência, até 2 dias úteis 
antes da alteração e haja concordância dos alunos e dos encarregados de 
educação;   

- Qualquer alteração pontual deve ser solicitada atempadamente à Direção, via 
serviços administrativos;  

 - Os cursos profissionais e o curso de educação e formação não são abrangidos 
por esta disposição, e estão sujeitos a um mecanismo de substituição 
imediata entre os docentes do conselho de turma.   

e) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do 

seu horário semanal:   

- No 1º ciclo, o apoio ao estudo inserido na componente curricular, é 
distribuído em articulação com as restantes áreas disciplinares, ocupando, 
preferencialmente o turno da tarde;   

- No 2º ciclo, o apoio ao estudo funcionará, preferencialmente, aos últimos 
tempos da parte da tarde;   

- No 3º ciclo, os apoios desenvolver-se-ão, na medida do possível, em dias de 
menor peso curricular;  

- No ensino secundário, o apoio é acordado entre a turma e o respetivo 
docente, conforme o horário escolar semanal.   

f) Outros que se mostrem relevantes no contexto da escola, nomeadamente:   

- Elaboração dos horários dos docentes de Educação Especial coincidentes com 
os horários dos alunos a apoiar;   

- Tarde de quarta-feira reservada para o funcionamento de clubes, iniciando o 
de Desporto Escolar, a partir das 15h00;   

- Elaboração dos horários de forma a evitar a lecionação da mesma disciplina 
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sempre ao último tempo do turno da tarde;   
- Atribuição, sempre que possível, no período da manhã às disciplinas de 

caráter mais teórico;   
- Funcionamento em regime semestral das disciplinas de TIC/CD e EF+/ET+ no 

segundo ciclo; TIC/EM no 7º ano, TIC/ET, no 8º ano e TIC/EV no 9º ano; 
-A oferta complementar no segundo ciclo está voltada para a Orientação 

escolar e no terceiro ciclo para o empreendedorismo com a designação de 
“Formação de jovens líderes”; 

g) Ocupação dos tempos letivos desocupados dos alunos com atividades de 

natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica nos espaços determinados 

para esses efeitos;   

h) Atribuição de três segmentos de 45 minutos (um deles na componente não 

letiva de estabelecimento) a cada diretor de turma, sendo um 

obrigatoriamente para atendimento aos pais e encarregados de educação; 

atribuição de um segmento de 45 minutos ao secretário do Diretor de Turma 

(na componente não letiva de estabelecimento).   

  
i)  Atribuição de horas aos titulares de cargos de liderança intermédia, tendo 

em conta a constituição e complexidade da estrutura que coordena, 

recorrendo às horas de componente não letiva e crédito horário;   

j) A distribuição de serviço letivo aos docentes rege-se pelos seguintes critérios 

gerais:   

- Evitar a atribuição de serviço extraordinário, exceto em casos devidamente 
fundamentados;   

- Rentabilizar os recursos existentes, tendo em conta a formação científica e a 
certificação de idoneidade nos casos em que esta é requerida;   

- Assegurar uma gestão racional e eficiente dos recursos docentes existentes, 
na atribuição da lecionação das disciplinas de Oferta de Escola e de Oferta 
Complementar;   

- Ajustar o horário dos docentes às necessidades escolares que ocorram ao 
longo do ano letivo;   

- Agregar as frações da unidade de tempo letivo remanescente de cada 
docente em segmentos de quarenta e cinco minutos, cumpridos num 
período de tempo adequado às necessidades emergentes do processo de 
aprendizagem dos alunos;   

- Constituir, sempre que possível, equipas pedagógicas estáveis ao longo de 
cada ciclo;   

- Garantir as condições para o desenvolvimento das ofertas educativas e de 
outras atividades que promovam a formação integral dos alunos, quer 
através da distribuição da componente letiva, quer através da componente 
não letiva;   

- Assegurar as atividades de enriquecimento, preferencialmente, pelos 
docentes do quadro do Agrupamento com insuficiência de componente 
letiva e tendo em conta a respetiva formação de base;   

- Assegurar a continuidade pedagógica em todos os níveis de ensino, desde que 
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não haja fundamentação em contrário ou constrangimentos na gestão dos 
recursos humanos.   

7. Definir os critérios de constituição de turmas.   

a) Constituir as turmas, preferencialmente, por alunos da mesma faixa etária;   

b) Dar continuidade à constituição do grupo/turma, salvo indicação do 

conselho de docentes/de turma em contrário.   

c) Evitar a integração na mesma turma de alunos que tenham cumprido 

medidas disciplinares sancionatórias.   

d)  Distribuir, na medida do possível, equitativamente pelas turmas os alunos 

que tenham sido objeto de retenção.   

e) Respeitar a opção dos alunos para o ensino secundário, sempre que as 

condições e os recursos o permitam.   

f) Cumprir as orientações do conselho pedagógico que sejam determinantes 

para a promoção do sucesso e para a redução do abandono escolar. 

B- Sucesso educativo  
Metas:   

1. Atingir níveis de melhoria dos resultados académicos.  

2. Manter a tendência decrescente da taxa de repetência.   

3. Implementar medidas de promoção do sucesso educativo ajustadas às 

necessidades dos alunos;   

4. Operacionalizar adequadamente os critérios de avaliação aprovados pelo 

conselho pedagógico;   

5. Incentivar atitudes de exercício de cidadania, tendo em vista o interesse 

coletivo;   

6. Dominar a utilização das tecnologias para construir aprendizagens;   

7. Promover o sucesso educativo das crianças com necessidades educativas 

especiais, através de uma educação inclusiva.    

8. Selecionar cursos profissionais e outras ofertas formativas de acordo com as 

perspetivas de empregabilidade da região. 

C- Funcionamento do agrupamento   
Metas:   

1. Melhorar as instalações e equipamentos das escolas do Agrupamento.   

2. Implementar e rentabilizar recursos informáticos de gestão e organização 

escolar.   

3. Criar um circuito de comunicação entre os vários setores da comunidade 

escolar. 

D- Relação agrupamento comunidade  
Metas:   

1. Promover uma boa imagem do Agrupamento enquanto instituição de 

referência ao nível académico, social e cultural.   
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2. Estimular iniciativas dos alunos, Encarregados de Educação e entidades 

parceiras e outros elementos da Comunidade Educativa.  

3. Estabelecer parcerias entre o Agrupamento e Instituições 

locais/regionais/nacionais e internacionais.    

E- Formação dos membros da comunidade educativa   
Metas:   

1. Promover a formação do pessoal docente e não docente com vista à melhoria 

do seu desempenho profissional;  

2. Desenvolver ações de (in)formação/sensibilização aproveitando recursos 

humanos e materiais existentes no agrupamento (Educação para a Saúde, 

Segurança Escolar, Tecnologias de Informação e Comunicação, entre outros a 

definir no Plano de Formação) 

F- Identidade e coesão do agrupamento 
Metas:   

1. Fomentar a criação de uma identidade institucional e cultura próprias do 

Agrupamento.  

2. Promover a coesão entre os diversos elementos constituintes do Agrupamento. 

 

1.5 Organigrama da instituição. 

 

O Agrupamento de Escolas Miguel Torga - Sabrosa é dirigido superiormente pelo 

Diretor, que é o órgão de administração e gestão do agrupamento de escolas nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. Compete ao diretor, além das 

competências definidas no artigo 20º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado 
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pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, exercer as demais competências que lhe 

estiverem atribuídas na lei e as que forem delegadas pela administração educativa, podendo 

delegar e subdelegar no subdiretor e nos adjuntos, sendo que, nas suas faltas e 

impedimentos, é substituído pela subdiretora. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Tipologia 

do curso 

 
 
 
 

Designação do curso 

 
Nº de Turmas/Grupos de Formação 

Nº de Alunos/Formandos 

(Totais por curso, 

em cada ano letivo) * 

 17 / 18 18 / 19  19 / 20 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

Curso 
Profissional 

Técnico de Desporto 
1 8 1 7 ---- ---- 

---- ---- ---- ---- 1 18 

Técnico de Multimédia 
1 15 ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ½  10 ½  7 

Técnico de Turismo ---- ---- ½ 16 ½ 14 

 

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

 
 

 

 
 

 

 

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

1.7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da 
qualidade: 
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O Agrupamento de Escolas Miguel Torga - Sabrosa pretende obter a certificação 

formal da qualidade nos seus cursos profissionais com a implementação de um Sistema de 

Garantia da Qualidade, dando resposta ao disposto no Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de 

junho.  

A importância da agrupamento no desenvolvimento do meio, enquanto promotor da 

formação de jovens que sustentam o tecido social é inequívoca até por que se trata de uma 

estrutura que agrega todos os níveis de ensino, sendo que, representa para a maioria a única 

oferta formativa no concelho. A ligação do agrupamento ao meio tem vindo a ganhar 

proximidade, fruto da importância desta simbiose, o que contribui para o alargamento das 

parcerias formais com instituições, empresas e forças vivas. Estas parcerias, no âmbito da 

EFP, têm-se mostrado fundamentais para as dinâmicas criadas em torno dos cursos 

profissionais.  

Ao longo dos tempos foram-se criando também, dinâmicas numa perspetiva de 

qualidade, com monitorização associada a:  

• resultados; 

• procedimentos e atos pedagógicos; 

• grau de satisfação de formadores, formandos e utentes de serviços; 

• autoavaliação das estruturas. 

A organização administrativa do agrupamento tem também demonstrado sinais 

claros de uma melhoria contínua. Deste ponto de vista, foram-se criando mecanismos 

formais de registo, comunicação e controlo, tendo em vista a garantia do cumprimento dos 

normativos. Todo o trabalho que existia, decorrente dum processo de desenvolvimento 

organizacional de vários anos, adquiriu um novo sentido e toda a coerência com o 

incremento das dinâmicas de certificação do Quadro EQAVET, pois apesar de estarem a ser 

realizadas, não eram trabalhadas, pelo que não era dado a conhecer o seu resultado.  

1.8 Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o 
Quadro EQAVET. 
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Assim, enquanto decorreu todo o processo de certificação EQAVET, e à medida que 

as falhas foram detetadas, houve sempre a preocupação de as reverter, pelo que muitas das 

medidas começaram a ser implementadas durante este período, sempre com vista a uma 

melhoria contínua e perspetivando a excelência na qualidade do serviço prestado. Ao 

implementarmos este Sistema de Garantia da Qualidade, tivemos de introduzir/alterar 

documentos reguladores da ação da Escola e definir estratégias, tais como: 

1- a elaboração do documento base e o plano de ação EQAVET que levou à 

reformulação do Regulamento Interno/Regulamento dos Cursos Profissionais para 

se introduzir algumas alterações, nomeadamente, ao nível dos stakeholders internos 

e externos, do SPO e da equipa EQAVET; 

2- foi elaborado um fundo documental, pois apesar de existirem os diversos 

documentos, não estavam devidamente catalogados; 

3- foi elaborado um Manual da Qualidade de raiz, já que o agrupamento não possuía 

nenhum. Apesar de existirem práticas de monitorização, não estavam devidamente 

estruturadas. 

 

Etapas do processo de alinhamento com o 
Quadro EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento 20/09/2019 09/10/2020 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento 02/05/2019 09/10/2020 

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 27/09/2019 13/12/2019 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 27/09/2019 13/12/2019 

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 27/09/2019 13/12/2019 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 03/07/2020 10/07/2020 

Análise contextualizada dos resultados dos 
indicadores EQAVET, e de outros em uso, e da aferição 
dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

10/07/2020 24/07/2020 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP 17/09/2020 09/10/2020 

Elaboração do Relatório do Operador 17/09/2020 09/10/2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria 17/09/2020 09/10/2020 

1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do processo 
de alinhamento com o Quadro EQAVET. 
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Anexo 2 ao Relatório do Operador – Fontes de 
evidência do cumprimento dos critérios de 
conformidade EQAVET 

17/09/2020 09/10/2020 

Observações 
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a. Projeto Educativo (https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola/pe)  

b. Regulamento Interno (https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola/ri)  

c. Plano de Atividades (https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola/pa)  

d. Plano de Ação EQAVET 

e.  Documento base EQAVET 

f.  Manual da qualidade 

g. Relatório do operador 

h. Sistema de gestão documental 

 

 

 
 
 

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

https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola/pe
https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola/ri
https://migueltorgasabrosa.wixsite.com/escola/pa
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Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciam a aplicação de 
cada uma das fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP. 

 
 

 

A primeira fase do processo de garantia de qualidade é o Planeamento. Este reflete 

uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui os objetivos e metas e as ações 

a desenvolver.  

O sucesso ação começa com a exploração de interesses, expectativas e 

potencialidades sejam dos alunos, das famílias, como do meio envolvente. Para que do 

desenvolvimento de um percurso formativo resultem indivíduos qualificados e que 

satisfação interesses pessoais e, em simultâneo, cidadãos ativos e úteis à sociedade e ao 

meio em que se insere, urge construir percursos intencionalmente traçados, suportados por 

informações técnicas e reunindo conhecimentos do mundo empresarial.  

Ao longo do Ensino Básico são encetadas ações de desenvolvimento vocacional no 

sentido de ajudar os alunos a construir a sua identidade pessoal e a encontrar um caminho 

no mundo das profissões. Estas ações decorrem de forma mais estruturada, ao longo do 

nono ano de escolaridade, tendo em vista a tomada de decisão com que são confrontados 

no início do Ensino Secundário: Ensino Regular ou Ensino Profissional. Estas ações incluem 

diretores de turma, professores, encarregados de educação, alunos e Serviço de Psicologia 

e Orientação do agrupamento, proporcionando, deste modo, um conhecimento amplo do 

potencial dos alunos tendo em vista a adequação das suas características e expectativas às 

ofertas formativas do agrupamento. Por conseguinte, na fase em que o agrupamento 

participa na construção da rede escolar todos estes elementos são tidos em consideração, 

apresentando propostas sustentadas e que correspondem às espectativas do Público Alvo. 

Por sua vez, os alunos, no momento da decisão têm um conhecimento de si próprio e das 

ofertas que funciona como agente facilitador. Apesar da orientação vocacional dos alunos, 

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET 

2.1 Fase de Planeamento 
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por vezes, estar orientada num determinado sentido, nem sempre é o selecionado por parte 

dos Encarregados de Educação, estes também com expectativas pessoais que incrementam 

no processo sobrepondo-se, por vezes, e prevalecendo na tomada de decisão.  

A educação é por princípio um campo de ação que implica o envolvimento de toda a 

comunidade. A formação integral das crianças e jovens carece da mobilização de todos os 

recursos e uma ação concertada dos mais variados intervenientes. Apesar das 

potencialidades da escola dos dias de hoje, está longe de conseguir prosseguir os seus 

objetivos se atuar isolada, fechada ou alheada do meio envolvente. Em particular, no que diz 

respeito ao desenvolvimento de percursos de EFP é de todo impossível construir as ofertas 

e incrementar as suas dinâmicas sem o envolvimento de parceiros. Os stakeholders internos, 

apesar de contribuírem com ações que são inerentes às suas funções, desempenham um 

papel importante, atuando de forma preventiva na resolução dos constrangimentos que 

surgem no quotidiano. No entanto, torna-se imperativo estabelecer parcerias com 

stakeholders externos que proporcionem experiências contextualizadas de aprendizagem 

aos formandos, que contribuam com perspetivas diferenciadas no âmbito da formação 

oferecida pelo agrupamento e que permitam o ajustamento entre necessidades do meio, 

interesses e potencialidades dos alunos.  Esta articulação surge como uma estratégia de fixar 

população o que se reveste de particular importância no concelho cuja população se 

encontra envelhecida. Urge intervir no mercado de trabalho, estabelecendo pontes entre 

formadores e empregadores de forma a que o perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória corresponda às necessidades efetivas do meio.  

Deste modo, foram estabelecidas parcerias em diferentes áreas tendo em conta o 

seu contributo para o desenvolvimento do Projeto Educativo, sendo progressivamente 

alargadas em função da sua importância face a outros projetos, nomeadamente a EFP.  

Stakeholders que participam nos quatro níveis de intervenção (planeamento, implementação, 

avaliação e revisão): 

• Município de Sabrosa;  

• APPACDM Sabrosa;  

• Bombeiros Voluntários de Sabrosa;  

• Unidade de Cuidados na Comunidade de Sabrosa ; 
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• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ);  

• Agrupamento de Escolas Morgado Mateus;  

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Stakeholders que participam apenas nos níveis de implementação, avaliação e revisão: 

• Adega Cooperativa de Sabrosa;  

• Adega Cooperativa de Sabrosa;  

• MobiTech;  

• NaturWaterPark; 

• Quinta Nova de Nossa Sra. Do Carmo;  

• A Voz de Trás-os-Montes ; 

• Brincar – Comércio de Automóveis, Lda; 

• DomTexto;  

• Foto Macedo;  

• LBV House Hotel;  

• Douricor ; 

• Quinta de La Rosa. 

 

 

 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Miguel Torga – Sabrosa iniciou o caminho para a 

implementação de sistemas de garantia da qualidade alinhado com o Quadro de Referência 

Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro 

EQAVET). Para o efeito, criou uma equipa de trabalho que procedeu, de imediato, à recolha 

de elementos necessários à instrução do processo. Em paralelo foram encetadas ações de 

divulgação junto da comunidade escolar, dando conta da evolução deste projeto.  

O Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa, tem nas suas práticas princípios 

que garantem o sucesso de todos os alunos, socorrendo-se, para tal, de parcerias com 

instituições do meio. São esgotadas todas as possibilidades para estimular o melhor 

desempenho de cada um dos alunos e ultrapassar constrangimentos, seja ao nível da 

assiduidade, seja ao nível do aproveitamento escolar, sempre com vista à melhoria contínua. 

2.2 Fase de Implementação 
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A seleção da equipa pedagógica é também uma etapa concretizada com todo o 

cuidado, atendendo a que é necessária formação profissional e perfil adequado para o 

desenvolvimento de dinâmicas ativas e motivadoras para um trabalho profícuo e eficaz. 

Procura-se, sempre que possível, a atribuição do serviço a docentes do quadro evitando, a 

todo o custo, a perda de aulas.  

Tendo em consideração os referenciais de formação da ANQEP são construídos os 

planos de formação, onde são vertidas as horas para cada ciclo de formação das 

componentes sociocultural, científica e técnica. São ainda construídos os elencos modulares 

onde constam as horas de formação para cada módulo a ser lecionado anualmente.  

Tendo por referência as horas de formação de cada disciplina e respetivos módulos, 

elabora-se o cronograma anual e mensal da ação apurando, assim, o términus de cada uma 

das disciplinas/módulos. De acordo com esta calendarização e com os referenciais citados 

são elaboradas as planificações onde estão elencados os conteúdos e a calendarização para 

cada módulo/disciplina.  

Do ponto de vista dos recursos físicos, procede-se ao levantamento de necessidades 

de acordo com os referenciais das componentes de formação, disponibilizando os meios 

necessários à operacionalização dos planos de trabalho. A cada curso é atribuída uma sala 

específica, apetrechada com os meios necessários para as componentes sociocultural e 

científica. A componente de formação técnica, por vezes, implica a deslocalização da turma 

para outros contextos/salas/pavilhões, com vista à utilização de outros recursos que não 

existam em sala de aula e que são fundamentais para a concretização das atividades 

previstas nessa componente. São efetuadas saídas para aulas de campo, visitas de estudo, 

festividades, feiras de emprego, entre outros, com o intuito de proceder à contextualização 

de aprendizagens curriculares. A abertura de perspetivas no âmbito da educação e 

formação, tendo em vista a construção de percursos escolares de nível superior faz parte 

também das ofertas de formação, levando os alunos até outros contextos de ensino e 

formação como sucede com as visitas a feiras de emprego.  

A contextualização das aprendizagens é um aspeto muito importante, pois atende ao 

caráter predominantemente prático da EFP, favorece a motivação dos alunos e proporciona 
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o desenvolvimento de competências a par de capacidades. Deste modo, além das 

oportunidades de formação em contexto de trabalho e os contactos com o mundo 

empresarial, procura-se desenvolver ações enquadradas no Plano Anual de Atividades que 

contem com a intervenção de componentes técnicas dos cursos profissionais. A preparação 

de atividades desportivas, jantares temáticos, representações teatrais, e outras que surgem, 

são exemplos de ações concretizadas que prosseguem estes fins.  

Sempre que no decorrer de um processo de avaliação formal se perspetiva um 

hipotético insucesso do aluno, são encetadas medidas de recuperação através de planos que 

podem incidir em recuperação de aprendizagens, ou mesmo, recuperação de faltas. Neste 

âmbito, e de acordo com as especificidades do aluno, podem surgir acompanhamentos pelo 

Serviço de Psicologia e Orientação, apoio tutorial, apoio educativo em áreas específicas e/ou 

adequações diversas no processo de ensino e de avaliação.  

 

 

 

 

 

 

A Avaliação tem um propósito formativo e deve ser vista “como um espelho” que 

reflete as boas e as más práticas, permitindo desta forma alterar as práticas menos 

eficazes. Neste sentido, a Avaliação é imprescindível para estabelecer critérios de 

qualidade e para definir o plano de ação. Assim, e de acordo com alinhamento dos 

descritores EQAVET, especialmente os indicadores selecionados na elaboração do Plano 

de Ação, considerou-se de extrema importância a monotorização intercalar na avaliação 

das atividades e resultados da EFP, uma vez que nos permite diagnosticar e colmatar os 

desvios face aos objetivos traçados. 

A monotorização e os mecanismos de avaliação, interna ou externa, estiveram 

sempre presentes para melhorar a eficiência da oferta e a qualidade dos Cursos 

Profissionais, destacando-se os seguintes procedimentos: 

• Definição de critérios de avaliação e instrumentos a utilizar nas diferentes 

componentes de formação; 

• Divulgação e análise dos critérios, bem como calendarização dos momentos de 

2.3 Fase de Avaliação 
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avaliação; 

• Divulgação dos resultados, com tomada de conhecimento, no final de cada 

módulo; 

• Avaliação do desenrolar da ação, do ponto de vista do formador e do formando, 

através de inquéritos de satisfação/reação; 

• Ao longo do ano letivo, revisão das atividades planeadas, como prática de 

melhorias, ou preventivas ou alternativas para solucionar os constrangimentos. 

 

No contexto de EFP, a avaliação mobiliza diversos atores que atuam num quadro de 

compromisso, desempenhando o seu papel de forma eficaz e em permanente vigilância, 

perspetivando a qualidade das práticas e a melhoria contínua. 

Avaliar em EFP, surge assim num vasto campo de atuação, implicando os processos 

inerentes à certificação dos formandos e não só. Faz parte do processo instruído trimes-

tralmente, o grau de satisfação dos formandos e formadores relativamente a programas 

das componentes de formação, à organização da formação e até atitudes de formados e 

formadores.  (Relat_Satisf_Reacao_11C_1P_2P_3P e Relat_Satisf_Reacao_11D_1P_2P_3P) 

 

 
 

 

 

 
 

A revisão tem como alicerce a avaliação, sendo que os resultados da mesma 

identificam potencialidades e fragilidades. Desta forma, é necessário a revisão de 

estratégias, traçando um novo plano de melhorias para colmatar as debilidades 

identificadas, tendo, sempre, como objetivo primordial a melhoria da qualidade do sucesso 

educativo.  

A aplicação de instrumentos de avaliação, seja a elaboração de um trabalho prático, 

a execução de um trabalho de pesquisa, realização de um trabalho experimental, ou a 

simples resolução de uma ficha de trabalho ou um teste de avaliação, desencadeia um 

momento de avaliação que valida aprendizagens concretizadas. Estes resultados podem 

também determinar a reorganização das dinâmicas de trabalho, sempre que se verifica a 

ineficácia perante algumas aprendizagens ou se vislumbra um hipotético insucesso do 

2.4 Fase de Revisão 

file:///D:/Dados/Dropbox%20(Educata)/Comum_EQAVET_MiguelTorga/CERTIFICAÇÃO%20EQAVET/1_%20DOC_BASE/Anexos_DB/Doc_Diversos/Relat_Satisf_Reacao_11C_1P_2P_3P.pdf
file:///C:/Users/antonio.afonso/Dropbox/Comum_EQAVET_MiguelTorga/CERTIFICAÇÃO%20EQAVET/1_%20DOC_BASE/Anexos_DB/Doc_Diversos/Relat_Satisf_Reacao_11D_1P_2P_3P.pdf
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formando.  

O envolvimento ativo dos formandos na construção de projetos de trabalho e a 

visibilidade do produto final são aspetos tidos em conta, pois é fundamental promover a 

motivação dos destinatários da ação. Porém, nem sempre é possível ultrapassar os 

constrangimentos encetando intervenções no domínio das metodologias de trabalho. Há 

constrangimentos com origem no exterior, por vezes, complexos cuja intervenção passa pelo 

envolvimento de parceiros internos, ou externos. O desenvolvimento de uma aula num 

contexto de trabalho é um exemplo prático de uma intervenção que frequentemente pode 

ser utilizada como meio de reverter quadros de insucesso obtidos em diferentes áreas de 

formação.    

O desenvolvimento da EFP, no ano letivo transato, sofreu grandes alterações, 

causadas pela pandemia provocada pela COVID-19. O estado de emergência decretado 

obrigou a que num curto espaço de tempo, se garantissem todas as condições para 

prosseguir com o ensino à distância (E@D). Distribuíram-se recursos a todos os alunos de 

modo a que o E@D se processasse de igual modo, continuando com a lecionação dos 

módulos, seguindo metodologias diferentes, mas sem perder de vista os referenciais de 

formação. Foram garantidos os meios necessários para que os alunos respondessem às 

propostas de trabalho, mantendo-se assim um contacto permanente entre a equipa 

pedagógica e os formandos. Os Diretores de Curso/Diretores de Turma criaram, ainda, 

momentos para acompanhamento do desenvolvimento da ação tendo em vista a redefinição 

de métodos de trabalho e/ou de lacunas identificadas. Ao nível do plano de formação, foi 

necessário também proceder a alterações, uma vez que a formação em contexto de trabalho 

foi inviabilizada pelas circunstâncias. Deste modo, depois de concluída a formação teórica 

prevista no cronograma, deu-se início ao desenvolvimento dos módulos do ano seguinte de 

forma a garantir que as horas de FCT, não cumpridas, encontrassem um espaço temporal no 

ano letivo seguinte. Apesar dos esforços houve alunos que não conseguiram recuperar faltas 

assinaladas durante o ensino presencial e/ou módulos concluídos. Estes casos ficaram 

salvaguardados através de um programa de apoio a desenvolver pelos formadores a partir 

do primeiro instante de ensino presencial sendo avaliado, posteriormente, através de uma 

prova de exame.  

O processo de avaliação do desenrolar da ação, realizado através dos inquéritos de 

satisfação/reação, sofreu também uma alteração decorrente do incremento do E@D, que 
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pelo seu interesse e potencialidades passará a ser utilizada no futuro. Esta alteração prende-

se com a forma de aplicação deste instrumento, agora com recurso a um formulário online 

cujas potencialidades de análise são maiores e mais expeditas, garantindo a 

confidencialidade de todos os inquiridos.  

 

 

 

 
 
O Plano de Melhoria é apresentado no Anexo 1 ao presente relatório. 

 
 

 

 

Os documentos e os critérios que evidenciam são apresentados no Anexo 2 ao presente 
relatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A qualidade do serviço educativo é uma bandeira que norteia a ação do Agrupamento 

de Escolas Miguel Torga-Sabrosa. Assegurar a escolaridade obrigatória a todos os jovens do 

concelho, garantindo a construção de percursos sólidos capazes de gerar cidadãos úteis à 

sociedade e satisfeitos do ponto de vista individual é o propósito de todos quantos 

trabalham nesta instituição.  

A garantia do sucesso de todos implica um trabalho árduo que necessita de muitos 

Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao presente 
relatório. 

IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade 
EQAVET 

Enumerar os documentos e os critérios que evidenciam, através do preenchimento do 
Anexo 2 ao presente relatório. 

V. Conclusão 

Apresentar as mudanças resultantes do alinhamento do sistema de garantia da qualidade 
com o Quadro EQAVET na gestão da melhoria contínua da oferta de EFP. 
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recursos, englobando os meios de que o sistema educativo dispõe e não só. A Escola de hoje 

não pode alhear-se das potencialidades do meio, devendo abrir-se a projetos e iniciativas, 

assim como a entidades disponíveis para cooperar na ação educativa. 

A candidatura ao selo de qualidade EQAVET surge neste processo evolutivo da oferta 

educativa como uma mais-valia, pois integra princípios de rigor e qualidade que estruturam 

o propósito de construir percursos de reconhecida qualidade. Pese embora o 

reconhecimento do papel da Escola no ceio da comunidade, importa levar mais longe este 

reconhecimento, com a certificação de competências no quadro europeu.  

O trabalho de desenvolvimento organizacional operado ao longo dos anos é notório, 

com melhorias evidentes a nível de procedimentos, quer do ponto de vista administrativo, 

quer no plano pedagógico. Porém, faltava o incremento de mecanismos de controlo e a 

perspetiva sistemática de reflexão e divulgação, num ato de prestação de contas, assim 

como a formalização dos vínculos com parceiros.  

A implementação do sistema EQAVET trouxe para a organização um novo olhar, 

decorrente da partilha de pontos de vista diferenciados, com um leque de recursos também 

reforçado, gerando, por conseguinte, uma visão mais ampla do papel da Escola e dos agentes 

educativos no quadro do desenvolvimento do tecido social e sua intervenção na construção 

de projetos de vida. Proporcionou um conjunto de ferramentas imprescindíveis no processo 

de melhoria contínua e de excelência na qualidade do serviço prestado. 
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Anexo 1 – Plano de Melhoria 

 
 
 

Anexo 2 – Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET

DOCUMENTOS ANEXOS 



 

 

 


		2020-10-22T15:58:58+0100
	ADELINO ANTÓNIO TOMÉ QUEIRÓS


		2020-10-22T16:12:19+0100
	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA DE BARROS FERREIRA


		2020-10-22T16:43:00+0100
	ANTÓNIO JOSÉ MARTINS AFONSO


		2020-10-22T19:04:39+0100
	ALEXANDRA MARGARIDA MORAIS MONTEIRO CASANOVA




