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DOCUMENTO BASE 

 

 
 

Nome da entidade formadora 
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga - Sabrosa 

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

Rua das Eiras – 5060-320 Sabrosa, telefone 259 937 340,  geral.agrupamento@migueltorga.pt 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

 

Adelino António Tomé Queirós, Diretor do Agrupamento, telefone 926 918 322, 

diretor@migueltorga.pt 
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Natureza da instituição e seu contexto 
 

O Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Sabrosa, cuja denominação atual foi estipulada 

nos termos do nº 4, do artigo 8º, do Decreto-Lei nº 299/2007 de 22 de agosto, é uma unidade 

orgânica constituída, atualmente, por vários estabelecimentos de ensino público, com uma 

oferta educativa que abrange desde a educação pré-escolar ao ensino básico e secundário, nas 

suas diferentes modalidades. A Escola Básica e Secundária Miguel Torga, sede do Agrupamento, 

foi criada pelo Decreto-Lei 791/86, em 31 de dezembro, adotando como patrono um dos mais 

influentes escritores portugueses, natural de S. Martinho de Anta. No dia 5 de outubro de 2010, 

foi inaugurado o centro escolar, atual Escola Básica Fernão Magalhães, cujo nome se deve ao 

célebre navegador português, natural de Sabrosa. Além destes dois estabelecimentos de ensino, 

encontram-se ainda em funcionamento os jardins de infância Parada do Pinhão e S. Martinho 

d’Anta. Situado no distrito de Vila Real, o concelho de Sabrosa insere-se numa região com áreas 

que fazem parte do Alto Douro Vinhateiro, elevado a património mundial pela UNESCO na 

categoria de «Sítios Mistos», a 14 de dezembro de 2001 e integra, desde 1 de fevereiro de 2013, 

a Rede Mundial de Cidades Magalhânicas, mantendo ainda fortes ligações à Europa, 

principalmente a França e a Espanha, através das geminações com Cadaujac e Getaria, 

respetivamente. 
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Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição 
 

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;   
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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.   

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 
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em 30 minutos, caso estejam asseguradas as condições do serviço de refeições 

no estabelecimento de ensino.    

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;   
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- 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 

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 

2º Ciclo, TIC/Educação Musical, no 7º ano, TIC/ET, no 8º ano e TIC/EV no 9º 

ano; Oferta complementar no 2º ciclo voltada para orientação escolar e no 3º 

ciclo, voltada 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;   
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- 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 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:   
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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.   

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/nacio-

nais 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. 

 

Serão anexados o Projeto Educativo (PE) e o Plano Anual de Atividades (PAA) 
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Estrutura orgânica da instituição e cargos associados 
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Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria da oferta de EFP 
 

Stakeholders internos: 

• Diretores de Curso; 

• Diretores de Turma; 

• Professores; 

• Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); 

• Assistentes Técnicos; 

• Assistentes operacionais; 

• Associação de Estudantes. 

 

Stakeholders externos: 

• Município de Sabrosa;   

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

• Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM);  

• Agrupamento de Escolas Morgado Mateus; 

• Bombeiros Voluntários de Sabrosa;  

• Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Sabrosa;  

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 

• NaturWaterPark; 

• Hotel LBV| Pinhão; 

• Quinta de La Rosa – Covas do Douro; 

• Adega Cooperativa de Sabrosa; 

• Quinta Nova Nossa Sra. Carmo – Covas do Douro; 

• MobiTech | Sabrosa; 

• Douricor – Vila Real; 

• Jornal A Voz de Trás-os-Montes – Vila Real; 

• Dom Texto – Vila Real; 

• Foto Macedo – Sabrosa;  

• Brincar – Comércio de Automóveis, Lda. – Vila Real. 
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Identificação da oferta formativa de nível 4 para jovens no presente ano letivo 

e nos dois anos letivos anteriores (tipologia do curso, designação do curso, nº total de 

turmas/grupos de formação e respetivo n.º de alunos/formandos em cada ano letivo)  
 

Ano letivo Designação do curso Nº de turmas Nº de formandos 

2019/2020 

Técnico de Multimédia (11º) ½ 7 

Técnico de Turismo (11º) ½ 14 

Técnico de Desporto (10º) 1 18 

2018/2019 

Técnico de Multimédia (10º) ½ 10 

Técnico de Turismo (10º) ½ 16 

Técnico de Desporto (12º) 1 7 

2017/2018 
Técnico de Desporto (11º) 1 8 

Técnico Multimédia (12º) 1 15 
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Diagnóstico da situação face aos referentes do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 
 

Fases Descritores 
Cumprimento Evidências 

Sim Não  

PLANEAMENTO 

Critério de 
Qualidade  
O planeamento 

reflete uma visão 

estratégica 

partilhada pelos 

stakeholders e 

inclui as 

metas/objetivos, as 

ações a desenvolver 

e os indicadores 

adequados.  

• As metas/objetivos políticos 

europeus, nacionais e 

regionais são refletidos nos 

objetivos locais fixados 

pelos prestadores de EFP 

x 

 • Projeto Educativo (D.PE 01.2020 V0 - Projeto_Educativo) e Plano de Atividades do 

Agrupamento (D.PA 02.2020 V0 - Plano_Anual_Ativid); 

• Orientação vocacional – verificável através do relatório de atividades do Serviço de 
Psicologia e Orientação (Rel_Ativid_SPO);   

• Documento interno de registo de módulos a recuperar (em atraso) (DC.MA 06.2020 
V0); 

• O controlo de módulos em atraso efetuado no final de cada período – verificável 

nas atas de Conselho de Turma, E360, (ata da 2ª reunião, de 2º período, 2019/2020, 

Conselhos de Turma de Avaliação, Curso Técnico de Multimédia 

(Ata_CTA_11C_2P_2019'20), Técnico de Turismo (Ata_CTA_11D_2P_2019'20) e ata 

da 1ª reunião, 2º período, 2019/2020, Conselho de Turma de Avaliação, Curso 

Técnico de Desporto (Ata_CTA_10C_2P_2019'20)); 

• Controlo da assiduidade dos alunos –  verificável nas atas de Conselho de Turma, 

E360, (ata da 2ª reunião, de 2º período, 2019/2020, Conselhos de Turma de 

Avaliação, Curso Técnico de Multimédia (Ata_CTA_11C_2P_2019'20), Técnico de 

Turismo (Ata_CTA_11D_2P_2019'20) e ata da 1ª reunião, 2º período, 2019/2020, 

Conselho de Turma de Avaliação, Curso Técnico de Desporto 

(Ata_CTA_10C_2P_2019'20)), partindo dos elementos registados na plataforma 

E360 (Rel_Assiduidade_10C, Rel_Assiduidade_11C e Rel_Assiduidade_11D)) e 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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através dos Guiões para as reuniões de Conselho de Turma de avaliação 

(Guiao_Aval_Sum_Interna_2P_2019’20). 

• São fixados e supervisiona-

dos metas/objetivos explíci-

tos; 

x  

• Projeto Educativo (D.PE.01.2020.V0 – Projeto Educativo) e Plano de Atividades do 

Agrupamento (D.PA 02.2020 V0 - Plano_Anual_Ativid); 

• Documento interno de registo de módulos a recuperar (em atraso) (DC.MA 06.2020 

V0); 

• O controlo de módulos em atraso efetuado no final de cada período –  verificável 

nas atas de Conselho de Turma, E360, (ata da 2ª reunião, de 2º período, 2019/2020, 

Conselhos de Turma de Avaliação, Curso Técnico de Multimédia 

(Ata_CTA_11C_2P_2019'20), Técnico de Turismo (Ata_CTA_11D_2P_2019'20) e ata 

da 1ª reunião, 2º período, 2019/2020, Conselho de Turma de Avaliação, Curso 

Técnico de Desporto (Ata_CTA_10C_2P_2019'20)) e através dos Guiões para as 

reuniões de Conselho de Turma de avaliação 

(Guiao_Aval_Sum_Interna_2P_2019'20); 

•  Controlo da assiduidade dos alunos –  verificável nas atas de Conselho de Turma, 

E360, (ata da 2ª reunião, de 2º período, 2019/2020, Conselhos de Turma de 

Avaliação, Curso Técnico de Multimédia (Ata_CTA_11C_2P_2019'20), Técnico de 

Turismo (Ata_CTA_11D_2P_2019'20) e ata da 1ª reunião, 2º período, 2019/2020, 

Conselho de Turma de Avaliação, Curso Técnico de Desporto 

(Ata_CTA_10C_2P_2019'20)), partindo dos elementos registados na plataforma 

E360 (Rel_Assiduidade_10C,  Rel_Assiduidade_11C e  Rel_Assiduidade_11D) e 

através dos Guiões para as reuniões de Conselho de Turma de avaliação 

(Guiao_Aval_Sum_Interna_2P_2019'20); 

• Elaboração de critérios de avaliação e monitorização do desenvolvimento de 

planificações e instrumentos de avaliação diversificados – verificável em atas 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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file:///D:/Dados/Dropbox%20(Educata)/Comum_EQAVET_MiguelTorga/CERTIFICAÇÃO%20EQAVET/1_%20DOC_BASE/Anexos_DB/Doc_Gestao/Plano_Anual_Ativid.pdf
file:///D:/Dados/Dropbox%20(Educata)/Comum_EQAVET_MiguelTorga/CERTIFICAÇÃO%20EQAVET/1_%20DOC_BASE/Anexos_DB/Atas/Ata_CTA_11C_2P_2019'20.pdf
file:///D:/Dados/Dropbox%20(Educata)/Comum_EQAVET_MiguelTorga/CERTIFICAÇÃO%20EQAVET/1_%20DOC_BASE/Anexos_DB/Atas/Ata_CTA_11D_2P_2019'20.pdf
file:///D:/Dados/Dropbox%20(Educata)/Comum_EQAVET_MiguelTorga/CERTIFICAÇÃO%20EQAVET/1_%20DOC_BASE/Anexos_DB/Atas/Ata_CTA_10C_2P_2019'20.pdf
file:///D:/Dados/Dropbox%20(Educata)/Comum_EQAVET_MiguelTorga/CERTIFICAÇÃO%20EQAVET/1_%20DOC_BASE/Anexos_DB/Doc_Diversos/Guiao_Aval_Sum_Interna_2P_2019'20.pdf
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reunião de Departamento Curricular (ata nº 2, DMCE, 1º período, 2019/2020 

(Ata_DMCE_N1_1P_2019'20) e ata nº 4, DMCE, 2º período, 2019/2020 

(Ata_DMCE_N4_2P_2019'20)); 

• Aprovação dos critérios de avaliação – verificável em atas de reunião de Conselho 

Pedagógico (atas nº 2 e nº 3, 1º período, 2018/2019 (Ata_CP_N2_1P_2018'2019), 

(Ata_CP_N3_1P_2018'19)); 

• Taxas de conclusão explícitas – verificável na plataforma SIGO. 

• É organizada uma consulta 

permanente com as partes 

interessadas a fim de 

identificar necessidades lo-

cais/individuais específicas; 

x  

• A Escola articula com o Município de Sabrosa sendo feita concertação em sede de 

reunião de Rede Escolar – verificável através do convite da DGEstE 

(Conv_Rede_Escolar);  

• O Conselho Pedagógico analisa as possíveis ofertas formativas e aprova a(s) mais 

adequada(s) – verificável em atas de reunião de Conselho Pedagógico (ata nº 8, 2º 

período, 2018/2019, (Ata_CP_N8_2P_2018'19));  

• Protocolos com os Stakehoders externos (dossier em suporte físico/digital EQAVET). 

• As responsabilidades em 

matéria de gestão e de-

senvolvimento da qualidade 

foram explicitamente 

atribuídas; 

x  

• A gestão da qualidade é assegurada pela Equipa EQAVET em colaboração com: o 

Coordenador das ofertas formativas, com Diretores de Curso e com os Diretores de 

Turma – verificável através do descrito no Regulamento dos Cursos Profissionais 

(Reg_Cur_Profissionais) e respetiva nomeação dos mesmos (Nom_COF_CC_DT).  

• O pessoal participa desde o 

início do processo no 

planeamento, nomeada-

mente no que se refere a 

desenvolvimento da qua-

lidade; 

x  

• Pela Equipa EQAVET – verificável através das nomeações dos membros 

(Nom_Equipa_EQAVET) e no Regulamento dos Cursos Profissionais 

(Reg_Cur_Profissionais); 

• Pelo Coordenador das ofertas formativas, pelos Diretores de Curso e Diretores de 

Turma – verificável através das nomeações dos mesmos (Nom_COF_CC_DT) e no 

Regulamento dos Cursos Profissionais (Reg_Cur_Profissionais); 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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• Aplicação de questionários para aferição da satisfação/reação do formador (DC.QSF 

09.2020 V0), formando (DC.QSF 10.2020 V0), FCT (FCT.IS 02.2020 V0), visita de 

estudo (DC.ISVE 18.2020 V0); 

• Caixa de sugestões, situada junto aos Serviços Administrativos, local de acesso 

público. 

• Os prestadores planeiam 

iniciativas de cooperação 

com outros prestadores de 

EFP; 

x  

• Protocolos com os Stakehoders externos (dossier em suporte físico/digital EQAVET).  

• As partes interessadas 

participam no processo de 

análise das necessidades 

locais; 

x  

• O Agrupamento articula com o Município de Sabrosa sendo feita concertação em 

sede de reunião de Rede Escolar – verificável através do convite da DGEstE 

(Conv_Rede_Escolar); 

• Os prestadores de EFP 

dispõem de um sistema de 

garantia da qualidade 

explícito e transparente; 

x  

• Regulamento dos Cursos Profissionais (Reg_Cur_Profissionais); 

• As componentes de formação têm referenciais explícitos – verificável através dos 

referenciais da ANQEP; 

• A avaliação, suportada por instrumentos diversificados, tem critérios claramente 

definidos – verificável através dos critérios de avaliação; 

(Crit_Aval_Prof_Mat_Fis_2019'20); 

• Aplicação de questionários de satisfação/reação a formandos (DC.QSF 10.2020 V0) 

e formadores (DC.QSF 09.2020 V0), por disciplina, com frequência do período letivo. 

• Aplicação de questionários de autoavaliação (DC.AM 01.2020 V0), por disciplina, no 

final de cada módulo.  Aplicação de questionários para aferição da 

satisfação/reação do formador (DC.QSF 09.2020 V0), formando (DC.QSF 10.2020 

V0), FCT (FCT.IS 02.2020 V0), visita de estudo (DC.ISVE 18.2020 V0); 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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• Sugestões/reclamações (SA.SR 03.2020 V0) disponíveis nos Serviços Administra-

tivos ou online, para entrega nos Serviços Administrativos.  

IMPLEMENTAÇÃO 

Critério de 
Qualidade  
Os planos de ação, 

concebidos em 

consulta com os 

stakeholders, 

decorrem das 

metas/objetivos 

visados e são 

apoiados por 

parcerias diversas.  

• Os recursos são adequa-

damente calculados/atri-

buídos a nível interno tendo 

em vista alcançar os 

objetivos traçados nos 

planos de aplicação; 

x 

 • Projeto Educativo (D.PE 01.2020 V0 – Projeto Educativo) e Plano de Atividades do 

Agrupamento (D.PA 02.2020 V0 - Plano_Anual_Ativid); 

• As equipas pedagógicas fazem o levantamento de necessidades para o 

desenvolvimento das atividades previstas. Este levantamento é enviado à Direção 

para que possa dar resposta às solicitações – verificável através dos documentos: 

relação de necessidades, cabimento e requisição; 

• Cooperação entre o Agrupamento e os Stakeholders – verificável através dos 

protocolos. 

• São apoiadas de modo 

explícito parcerias perti-

nentes e abrangentes para 

levar a cabo as ações 

previstas; 

 x  

• Protocolos entre stakeholders externos FCT. 

• O plano estratégico para 

desenvolvimento das com-

petências do pessoal indica 

a necessidade de formação 

para professores e 

formadores; 

x  

• Apresentação de sugestões de Formação – verificável através das atas de reunião 

de Departamento (Ata_DMCE_N9_3P_2018'19); 

• Houve a preocupação de promover/propor ações de formação para os professores 

do EFP em parceria com o CFAE – verificável no Plano de Formação do Agrupamen-

to (Plano_Formacao – D.PF 05.2020 V0). 

• O pessoal frequenta regu-

larmente formação e de-

senvolve cooperação com 

as partes interessadas ex-

x  

• Apresentação de sugestões de Formação – verificável através das atas de reunião 

de Departamento (Ata_DMCE_N9_3P_2018'19) e do documento de autoavaliação 

do pessoal não docente (Ficha_Autoaval_Trabalhadores); 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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ternas com vista a apoiar o 

desenvolvimento de capaci-

dades e a melhoria da 

qualidade e a reforçar o 

desempenho; 

• Houve a preocupação de promover/propor ações de formação para pessoal não 

docente e para professores do EFP em parceria com o CFAE – verificável no Plano 

de Formação do Agrupamento (Plano_Formacao – D.PF 05.2020 V0). 

AVALIAÇÃO 

Critério de 
Qualidade  
As avaliações de 

resultados e 

processos 

regularmente 

efetuadas 

permitem 

identificar as 

melhorias 

necessárias.  

• A autoavaliação é efetuada 

periodicamente de acordo 

com os quadros 

regulamentares regionais 

ou nacionais, ou por 

iniciativa dos prestadores 

de EFP;  

 

x 

 • A autoavaliação na ótica do aluno é efetuada no final de cada módulo, a cada 

disciplina; 

• A avaliação de desempenho do pessoal não docente é bienal, sendo encerrado o 

ciclo no final do corrente ano civil, conforme suporte legal – verificável através do 

documento de autoavaliação (Ficha_Autoaval_Trabalhadores), Ficha de Avaliação 

do Desempenho de Trabalhadores (SIADAP 3) (Ficha_Aval_Trabalhadores) e do 

relatório final da avaliação (SA.RFAPND 07.2020 V0);  

• A avaliação de desempenho do pessoal docente do quadro é realizada por ciclos 

de dois, ou quatro anos, conforme o escalão em que se encontra – verificável 

através do relatório de autoavaliação docente (SA.RAAG 10.2020 V0 e  SA.RAA 

10.2020 V0);   

• A avaliação de desempenho do pessoal docente contratado é realizada 

anualmente – verificável através do relatório de autoavaliação docente (SA.RAAG 

10.2020 V0) e guião para avaliação de desempenho docente (G_ADD_20’21);   

• Intervenção da equipa EQAVET – verificável através do relatório de operador; 

• A Equipa de Autoavaliação da Escola tem trabalhado alguns indicadores 

nomeadamente: taxas de conclusão de curso/abandono, taxas de 

sucesso/Insucesso por disciplina, médias por disciplina, médias das idades, entre 

outros – verificável no relatório da mesma equipa 

(Estudo_Ind_Sucesso_Cursos_Profis).  
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• A avaliação e a revisão 

abrangem os processos e os 

resultados do ensino, 

incluindo a avaliação da 

satisfação do formando, 

assim como o desempenho 

e satisfação do pessoal; 

x 

 • Aplicação de questionários de satisfação/reação a formandos (DC.QSF 10.2020 V0) 

e formadores (DC.QSF 09.2020 V0), por disciplina, com frequência do período 

letivo. 

• Aplicação de questionários de autoavaliação (DC.AM 01.2020 V0), por disciplina, 

no final de cada módulo. 

 

• A avaliação e a revisão 

incluem mecanismos ade-

quados e eficazes para 

envolver as partes inte-

ressadas a nível interno e 

externo; 
x  

• Relatório da aplicação de questionários de satisfação/reação a formandos (DC.QSF 

10.2020 V0), por disciplina, com frequência do período letivo – verificável no 

documento de análise dos questionários (Analise_QFormando_2019_2020 

_1P_11D), para o 1º período 2019/2020, e através das atas de Conselho de turma 

de avaliação de 3º período (Ata_CTA_10C_3P_2019'20, 

Ata_CTA_11C_3P_2019'20, Ata_CTA_11D_3P_2019'20), resultante da análise dos 

questionários de satisfação/reação (QSFormador_11C_Mat_G_Forms,  

QSFormador_11D_AI_G_Forms,  QSFormando_11C_TM_G_Forms,  

QSFormando_11D_AI_G_Forms) e relatórios de satisfação/reação 

(Relat_Satisf_Reacao_11C_1P_2P_3P e  Relat_Satisf_Reacao_11D_1P_2P_3P). 

• São implementados siste-

mas de alerta rápido; 

x  

• Verificável através do documento de comunicação de faltas dos alunos (SA.CFEE 

06.2020 V0). 

• Verificável através do documento para a recuperação de módulo por motivo de 

excesso de faltas (DC.MA 06.2020 V0). 

• Verificável através do documento de recuperação do aproveitamento do módulo 

(DC.MA 06.2020 V0). 

• Verificável através do documento de registo de contactos com os Encarregados de 

Educação (DT.CEE 14.2020 V0). 
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Revisão 

Critério de 
Qualidade  
Os resultados da 

avaliação são 

utilizados para se 

elaborarem planos 

de ação adequados 

à revisão das 

práticas existentes.  

• São recolhidas impressões 

dos formandos sobre as 

suas experiências indivi-

duais de aprendizagem e o 

ambiente de aprendizagem 

e ensino. São utilizadas 

conjuntamente com as 

impressões dos profes-

sores, para inspirar novas 

ações; 

x  

• Relatório da aplicação de questionários de satisfação/reação a formandos (DC.QSF 

10.2020 V0), por disciplina, com frequência do período letivo – verificável no 

documento de análise dos questionários (Analise_QFormando_2019_2020 

_1P_11D), para o 1º período 2019/2020, e através das atas de Conselho de turma 

de avaliação de 3º período (Ata_CTA_10C_3P_2019'20, 

Ata_CTA_11C_3P_2019'20, Ata_CTA_11D_3P_2019'20), resultante da análise dos 

questionários de satisfação/reação (QSFormador_11C_Mat_G_Forms,  

QSFormador_11D_AI_G_Forms,  QSFormando_11C_TM_G_Forms,  

QSFormando_11D_AI_G_Forms)  e relatórios de satisfação/reação 

(Relat_Satisf_Reacao_11C_1P_2P_3P e  Relat_Satisf_Reacao_11D_1P_2P_3P). 

• É dado amplo conheci-

mento público da informa-

ção sobre os resultados da 

revisão; 

 x 

 

• Os procedimentos de re-

colha de feedback e de 

revisão fazem parte de um 

processo estratégico de 

aprendizagem da organi-

zação; 

 x 

 

• Os resultados do processo 

de avaliação são discutidos 

com as partes interessadas, 

sendo elaborados planos de 

ação adequados. 

 x 
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Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os objetivos estratégicos da instituição 
 

Fases Descritores Alinhamento Evidências 

PLANEAMENTO 

Critério de 
Qualidade  
O planeamento 

reflete uma visão 

estratégica 

partilhada pelos 

stakeholders e 

inclui as 

metas/objetivos, as 

ações a desenvolver 

e os indicadores 

adequados.  

• As metas/objetivos políticos europeus, 

nacionais e regionais são refletidos nos 

objetivos locais fixados pelos prestadores 

de EFP; 

x 

 

• São fixados e supervisionados me-

tas/objetivos explícitos; 
x 

 

• É organizada uma consulta permanente 

com as partes interessadas a fim de 

identificar necessidades locais/individuais 

específicas; 

x 

 

• As responsabilidades em matéria de 

gestão e desenvolvimento da qualidade 

foram explicitamente atribuídas; 

x 

 

• O pessoal participa desde o início do 

processo no planeamento, nomeadamen-

te no que se refere a desenvolvimento da 

qualidade; 

x 

 

• Os prestadores planeiam iniciativas de 

cooperação com outros prestadores de 

EFP; 

x 
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• As partes interessadas participam no 

processo de análise das necessidades 

locais; 

x 

 

• Os prestadores de EFP dispõem de um 

sistema de garantia da qualidade explícito 

e transparente; 

x 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Critério de 
Qualidade  
Os planos de ação, 

concebidos em 

consulta com os 

stakeholders, 

decorrem das 

metas/objetivos 

visados e são 

apoiados por 

parcerias diversas.  

• Os recursos são adequadamente calcula-

dos/atribuídos a nível interno tendo em 

vista alcançar os objetivos traçados nos 

planos de aplicação;  

x 

 

• São apoiadas de modo explícito parcerias 

pertinentes e abrangentes para levar a 

cabo as ações previstas; 

x 

 

• O plano estratégico para desenvolvimen-

to das competências do pessoal indica a 

necessidade de formação para professo-

res e formadores; 

x 

 

• O pessoal frequenta regularmente forma-

ção e desenvolve cooperação com as 

partes interessadas externas com vista a 

apoiar o desenvolvimento de capacidades 

e a melhoria da qualidade e a reforçar o 

desempenho; 

x 

 

AVALIAÇÃO • A autoavaliação é efetuada periodica-

mente de acordo com os quadros 
x 
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Critério de 
Qualidade  
As avaliações de 

resultados e 

processos 

regularmente 

efetuadas 

permitem 

identificar as 

melhorias 

necessárias.  

regulamentares regionais ou nacionais, ou 

por iniciativa dos prestadores de EFP;  

 

• A avaliação e a revisão abrangem os 

processos e os resultados do ensino, 

incluindo a avaliação da satisfação do 

formando, do formador, bem outros 

elementos da comunidade educativa; 

x 

 

• A avaliação e a revisão incluem 

mecanismos adequados e eficazes para 

envolver as partes interessadas a nível 

interno e externo; 

x 

 

• São implementados sistemas de alerta 

rápido; 
x 

 

REVISÃO 

Critério de 
Qualidade  
Os resultados da 

avaliação são 

utilizados para se 

elaborarem planos 

de ação adequados 

à revisão das 

práticas existentes.  

• São recolhidas impressões dos formandos 

sobre as suas experiências individuais de 

aprendizagem e o ambiente de 

aprendizagem e ensino. Estas impressões 

são utilizadas conjuntamente com as 

impressões dos professores, para inspirar 

novas ações.  

x 

 

• É dado amplo conhecimento público da 

informação sobre os resultados da 

revisão; 
 

• Publicação dos resultados – Web site do agrupamento, na rede social 

Facebook da escola, através do email institucional, através das reuniões 

de articulação de Departamento Curricular e afixação nos placares da 

escola.  
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Explicitação das metodologias para a participação dos stakeholders da instituição na melhoria contínua da oferta de EFP 

(nível de intervenção, sedes e momentos em que ocorrerá o diálogo institucional) 
 

Stakeholders 
Fase de 

intervenção 
Sede e momento de diálogo institucional Metodologias de intervenção 

Município de 

Sabrosa 

Planeamento 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil. 

• Levantamento das necessidades de formação face às características do meio.  

• Identificação de recursos essenciais para o desenvolvimento das ações formativas. 

Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

• Os procedimentos de recolha de feedback 

e de revisão fazem parte de um processo 

estratégico de aprendizagem da 

organização; 

 

• Recolha de dados através da aplicação dos inquéritos; 

• Produção do Relatório do Operador; 

• Publicação dos resultados; 

• Plano de melhoria. 

• Os resultados do processo de avaliação 

são discutidos com as partes interessadas, 

sendo elaborados planos de ação 

adequados. 

 

• Publicação e discussão dos resultados; 

• Plano de melhoria; 

• Monitorização do Plano de Melhoria. 
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Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 

APPACDM 

Sabrosa 

Planeamento 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil. 

• Levantamento das necessidades de formação face às características do meio.  

• Identificação de recursos essenciais para o desenvolvimento das ações formativas. 

Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 

Bombeiros 

Voluntários de 

Sabrosa 

Planeamento 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil. 

• Levantamento das necessidades de formação face às características do meio.  

• Identificação de recursos essenciais para o desenvolvimento das ações formativas. 

Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 
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Unidade de 

Cuidados na 

Comunidade de 

Sabrosa 

Planeamento 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil. 

• Levantamento das necessidades de formação face às características do meio.  

• Identificação de recursos essenciais para o desenvolvimento das ações formativas. 

Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 

CPCJ 

Planeamento 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil. 

• Levantamento das necessidades de formação face às características do meio.  

• Identificação de recursos essenciais para o desenvolvimento das ações formativas. 

Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 

Agrupamento 

de Escolas 
Planeamento 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil. 

• Levantamento das necessidades de formação face às características do meio.  

• Identificação de recursos essenciais para o desenvolvimento das ações formativas. 
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Morgado 

Mateus Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 

UTAD 

Planeamento 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil. 

• Levantamento das necessidades de formação face às características do meio.  

• Identificação de recursos essenciais para o desenvolvimento das ações formativas. 

Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 

Adega 

Cooperativa de 

Sabrosa 

Implementação 

Reunião nas Instalações da Escola Sede 

agendadas para os primeiro e segundo 

trimestres do ano civil 

• Acompanhamento das ações, análise de constrangimentos e resolução de problemas. 

• Respostas imediatas para situações detetadas. 

Avaliação 
No final de cada período letivo. • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão 
No final de cada período letivo. • Elaboração de planos de ação para resolver constrangimentos e/ou contribuir para a 

melhoria da formação. 
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Adega 

Cooperativa de 

Sabrosa 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

MobiTech 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

NaturWaterPark 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

Quinta Nova de 

Nossa Sra. Do 

Carmo 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

A Voz de  

Trás-os-Montes 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 
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Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

Brincar – 

Comércio de 

Automóveis, 

Lda. 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

DomTexto 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

Foto Macedo 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

LBV House 

Hotel 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

Douricor 
Implementação 

Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação Final do período da FCT • Análise de resultados. 
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• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

Quinta de La 

Rosa 

Implementação 
Durante o período da FCT • Receção do formando para FCT, acompanhamento das ações e análise de 

constrangimentos. 

Avaliação 
Final do período da FCT • Análise de resultados. 

• Ponto da situação face ao percurso individual dos formandos. 

Revisão Final do período da FCT • Análise de eventuais sugestões. 

 

 

Definição dos objetivos e metas a alcançar (a um e a três anos) na gestão da oferta de EFP a partir dos objetivos 

estratégicos da instituição  
Para um ano a três: 

• Taxa de Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a): igual ou superior a 63 % 

• Taxa de Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a): igual ou superior a 47 % 

• Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a): igual ou superior a 10 % 

• Taxa de Satisfação dos Empregadores (Indicador EQAVET 6b3): 94,3 % 
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Definição do conjunto de indicadores a utilizar face aos objetivos e metas a alcançar na gestão da oferta de EFP 

(Indicadores EQAVET, outros em uso, a criar e/ou ajustar) 
 

Metas do Agrupamento Objetivos do processo de alinhamento Metas a atingir Indicadores 

A. Organização Pedagógica 

 

B. Sucesso Educativo 

 

C. Funcionamento do Agru-

pamento 

 

D. Relação do Agrupamento 

com a Comunidade 

 

E. Formação dos Membros 

da Comunidade 

Obj. 1 – Adequar a oferta educativa às 

necessidades locais e regionais; 

Obj. 2 – Garantir a satisfação dos forma-

dores. 

A1 – Pelo menos 47 % dos formandos 
integram o mercado de trabalho; 
A2 - Pelo menos 10% dos diplomados 
exercem profissões relacionadas com o 
curso;  
A3 - 80 % da avaliação global do curso é 
classificada como bom ou muito bom. 

Ind. 1 – Taxa de Colocação após Conclusão dos 

Cursos: igual ou superior a 47 %; 

Ind. 2 – Taxa de diplomados a exercer profissões 

relacionadas com o curso/AEF: igual ou 

superior a 10 %; 

Ind. 3 – Taxa de satisfação dos formadores. 

Obj. 3 – Promover o sucesso educativo B1 – Pelo menos 63% dos alunos concluem o 
percurso formativo. 

Ind. 4 – Taxa de Conclusão dos Cursos: igual ou 

superior a 63 %. 

Obj. 4 – Desenvolver a formação tendo 

em conta as expectativas dos 

formandos 

C1 – 95% dos alunos que optam por cursos 
profissionais ficam no Agrupamento; 
C2 – 80 % da avaliação global do curso é 
classificada como bom ou muito bom. 

Ind. 5 – Taxa de colocação no Ensino e Formação 

Profissional no agrupamento; 

Ind. 6 - Taxa de satisfação dos formandos com o 

curso. 

Obj. 5 – Garantir a satisfação das entida-

des acolhedoras; 

 

D1 – Colocar pelo menos 75% dos formandos 

em entidades acolhedoras do Concelho; 

D2 - Pelo menos 95% das empresas que 

acolhem alunos na FCT estão satisfeitas com 

o desempenho dos formandos. 

Ind. 7 – Taxa de colocação em entidades acolhe-

doras do Concelho; 

Ind. 8 – Taxa de satisfação das entidades 

acolhedoras. 

Obj. 6 – Promover a formação do pessoal 

docente e não docente com 

E1 - Garantir que 80% do plano de formação 

seja concretizado. 

Ind. 9 - Taxa de realização do Plano de Formação. 
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vista à melhoria do seu desem-

penho profissional 
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Identificação dos descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar face aos objetivos e metas a alcançar na gestão da 

oferta de EFP  
 

Critérios de qualidade Descritores 

Fase 

Planeamento 

 

O planeamento reflete uma visão 

estratégica partilhada pelos 

stakeholders e inclui as 

metas/objetivos, as ações a 

desenvolver e os indicadores 

adequados 

• As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores 

de EFP; 

• São fixados e supervisionadas metas/objetivos explícitos; 

• As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas; 

• Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP; 

• As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais; 

• Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente. 

Fase 

Implementação 

 

Os planos de ação, concebidos em 

consulta com os stakeholders, 

decorrem das metas/objetivos 

visados e são apoiados por 

parcerias diversas 

• Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno, tendo em vista alcançar os objetivos traçados 

nos planos de aplicação; 

• São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas; 

• O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para 

docentes e formadores; 

• O pessoal docente e não docente frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes 

interessadas externas com vista a apoiar o desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o 

desempenho. 
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Fase 

Avaliação 

 

As avaliações de resultados e 

processos regularmente efetuadas 

permitem identificar as melhorias 

necessárias 

• A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais ou por 

iniciativa dos prestadores de EFP; 

• A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do 

formando, assim como o desempenho e satisfação do formador; 

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

e externo; 

• São implementados sistemas de alerta rápido. 

Fase  

Revisão 

 

Os resultados da avaliação são 

utilizados para se elaborarem 

planos de ação adequados à 

revisão das práticas existentes 

• São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de 

aprendizagem e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos formadores, para inspirar novas ações. 
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Explicitação das metodologias de recolha de dados e de feedback (fontes, processos de recolha e de registo) relativos aos 

indicadores e descritores em uso na gestão da oferta de EFP  
 

Indicadores Metodologia 
Recolha de dados 

Fonte Processo Registo 

Taxa de Colocação após Conclusão dos Cursos: 

igual ou superior a 47 %; 
Follow-up Diplomados 

Contacto presencial, telefónico ou 

email 

Preenchimento do anexo 2, 

registo 5a e 6a. 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacio-

nadas com o curso/AEF: igual ou superior a 10 %; 
Follow-up 

Diplomados 

colocados 

Contacto presencial, telefónico ou 

email 

Preenchimento do anexo 2, 

registo 5a e 6a. 

Taxa de satisfação dos formadores. 
Inquérito de satisfação 

dos formadores 
Formadores 

Inquérito de satisfação dos forma-

dores (final de cada período) 

Inquéritos preenchidos online e o 

relatório satisfação/reação. 

Taxa de Conclusão dos Cursos: igual ou superior a 

63 %. 
Follow-up Diplomados 

Cálculo da taxa com base no nº de 

alunos que concluem o curso e o 

total. 

Preenchimento do anexo 2, 

registo 4a. 

Taxa de colocação no Ensino e Formação 

Profissional no agrupamento; 
Follow-up Formandos 

Cálculo da taxa com base no nº de 

alunos que ficaram matriculados 

no EFP no agrupamento e o total 

de alunos. 

Não existe nenhum registo físico. 
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Taxa de satisfação dos formandos com o curso. 
Inquérito de satisfação 

dos formandos 
Formandos 

Inquérito de satisfação dos forman-

dos (final de cada período) 

Inquéritos preenchidos online e o 

relatório satisfação/reação. 

Taxa de colocação em entidades acolhedoras do 

Concelho; 
Follow-up 

Entidades 

acolhedoras 

do Concelho 

Cálculo da taxa com base no nº de 

alunos colocados no concelho e o 

total de empregados. 

Não existe nenhum registo físico. 

Taxa de satisfação das entidades acolhedoras. Inquérito de satisfação 
Entidades 

acolhedoras 

Inquérito de satisfação dos forman-

dos em FCT (final de cada FCT) 

Inquéritos preenchidos 

presencialmente o relatório 

satisfação/reação. 

Taxa de realização do Plano de Formação. Follow-up 

Pessoal 

docente e não 

docente 

Cálculo da taxa com base no 

número de ações realizadas e o 

total das ações. 

Não existe nenhum registo físico. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                               
     

 
DB/Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa   
 39/42  

 

 

Explicitação da estratégica de monitorização de processos e resultados na 

gestão da oferta de EFP (mecanismos de alerta precoce, monitorizações 

intercalares dos objetivos traçados) 
 

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 melhor conhecimento de si próprio e das ofertas, funcionando a orientação 

escolar como agente facilitador. No entanto, os resultados da orientação escolar, nem sempre 

são tidos em conta, pois os Encarregados de Educação têm expectativas muito definidas para os 

seus educandos que prevalecem na tomada de decisão.  

O esforço que o agrupamento realiza, nem sempre é suficiente para dar resposta a todas 

as expectativas, uma vez que se trata de um universo reduzido de alunos, cujos interesses nem 

sempre é possível conjugar. No entanto, fica sempre salvaguardado o interesse de cada um, 

abrindo o leque de ofertas a outras instituições que oferecem áreas de formação diferentes na 

região.  

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.  

O aluno está no centro da ação educativa perspetivando o seu sucesso pessoal enquanto 

indivíduo e enquanto parte integrante de uma sociedade da qual o agrupamento faz parte. 

Deste modo, assim que um aluno entra no agrupamento são ativados mecanismos de 

acompanhamento que poderão, ou não, desencadear alertas. Assim, de acordo com a 

necessidade, serão disponibilizados todos os meios com vista à melhoria do desempenho dos 
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alunos. Deste modo, existem mecanismos para apoiar as dificuldades individuais de cada aluno, 

garantindo o seu sucesso escolar ao mesmo tempo que são disponibilizadas todas as 

ferramentas necessárias para garantir a excelência dos alunos que pretendem alcançar níveis de 

desempenho superiores.  

Relativamente às medidas de apoio às dificuldades dos alunos, o agrupamento 

disponibiliza recursos humanos e materiais que garantem aulas de apoio educativo em diversas 

áreas, aulas de preparação para as disciplinas sujeitas a provas de avaliação externa, avaliação 

e apoio pelo Serviço de Psicologia e Orientação e terapias específicas desenvolvidas em parceria 

com entidades externas. Dada a especificidade do nosso concelho e o acompanhamento 

precoce de todos os alunos, na sua maioria, iniciados no Ensino Pré-escolar no agrupamento, 

são acautelados todos os riscos e sanados os entraves ao cumprimento de percursos escolares 

de sucesso. Apesar de todos os mecanismos implementados com vista ao sucesso escolar da 

totalidade dos alunos, que se tem vindo a verificar, há ainda um potencial risco de abandono 

que é também objeto de intervenção através de diversas ações. Assim, quando um aluno denota 

algum incumprimento na assiduidade, são ativados meios de atuação em conjunto com a 

família, que poderão levar ao envolvimento de outras entidades de forma a garantir a 

regularização da frequência. Internamente são desencadeados procedimentos de 

acompanhamento e de alerta rápido, controlados pelo Diretor de Turma, que permitem, em 

tempo útil, recuperar o dever de assiduidade do aluno. Neste processo, a família é contactada 

em primeira instância e, face à sua resposta, poderão, ou não, ser acionados outros meios.  

O reconhecimento do mérito e excelência dos resultados é também estimulado e 

reconhecido. No final de cada período, em cada turma, são atribuídos certificados de mérito nas 

modalidades de aproveitamento, comportamento e assiduidade. O certificado de 

aproveitamento é atribuído ao(s) aluno(s) que obtenha(m) a média aritmética mais elevada. O 

certificado de comportamento, decidido por votação dos colegas da turma, é atribuído ao aluno 

eleito desde que este cumpra com os deveres do aluno previstos no estatuto do aluno e do 

regulamento interno. O certificado de assiduidade é atribuído ao aluno que não apresente 

qualquer falta. São ainda atribuídos Prémios de Mérito a alunos que revelem atitudes 

exemplares de superação das suas dificuldades, alcancem excelentes resultados escolares, 

produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de 

complemento curricular de relevância, desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida 

relevância social.  

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 todas 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.  
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Explicitação das metodologias para análise contextualizada dos resultados 

alcançados e definição das melhorias a introduzir na gestão da EFP  
 

Os Documentos elaborados após serem aprovados serão colocados no Web site do 

agrupamento e na rede social Facebook da escola, de modo a que todos tenham acesso aos 

mesmos, nomeadamente os stakeholders, tanto externos como internos. Assim, sempre que 

seja considerado relevante, podem sugerir melhorias em qualquer uma das fases em que 

participam.   

Todos os indicadores associados nas diferentes fases contemplam metodologias e 

periodicidade da sua aplicação, tendo em vista o apuramento dos resultados alcançados e o seu 

alinhamento no Quadro EQAVET.  

Através da análise periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias 

implementadas e da sua comparação com as metas estabelecidas, a Equipa EQAVET verifica se 

existem desvios a estes valores. No caso dos resultados estarem desalinhados, serão delineadas 

estratégias alternativas e implementados planos de melhoria, com a colaboração de todos os 

stakeholders, com vista sempre à melhoria contínua.  

 

 

Definição da informação a disponibilizar relativa à melhoria contínua da 

oferta de EFP, sua periodicidade e formas de divulgação. 
 

Atividade/Ação 

Responsável pela 

monitorização da 

atividade/ação 

Evidência Calendarização Forma de divulgação 

Inquérito de 

satisfação dos 

formandos 

Diretor de 

Turma/Curso 

Inquérito 

satisfação/reação e 

relatório 

satisfação/reação 

No final de cada 

período letivo 

Publicação dos resulta-

dos – Web site do 

agrupamento, na rede 

social Facebook da 

escola, através do email 

institucional, através das 

reuniões de articulação 

de Departamento Curri-

Inquérito de 

satisfação FCT 

Orientadores de 

Estágio 

Inquérito de 

satisfação FCT e 

relatório de 

satisfação/reação 

No final da FCT 
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Inquérito de 

satisfação dos 

formadores 

Diretor de 

Turma/Curso 

Inquérito 

satisfação/reação e 

relatório 

satisfação/reação 

No final de cada 

período letivo 

cular e afixação nos 

placares da escola. 

Taxa de alunos 

com módulos 

em atraso 

Diretor de 

Turma/Curso 

Cálculo da taxa com 

base no número de 

alunos com mais do 

que dois módulos em 

atraso e o total de 

alunos 

No final do ano 

letivo 

Taxa de 

conclusão do 

curso 

Equipa EQAVET Cálculo da taxa  

Noventa dias 

após a data de 

conclusão do 

último aluno. 

Taxa de 

empregabilidade 

na área de 

formação 

Equipa EQAVET Cálculo da taxa 

Último 

trimestre do 

ano civil em que 

o curso termina 

Taxa de 

conclusão 

dentro do prazo 

previsto  

Equipa EQAVET Cálculo da taxa 

Último 

trimestre do 

ano civil em que 

o curso termina 
 

 

__________________________________ 

Adelino António Tomé Queirós (Diretor) 
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