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NOTA PRÉVIA
A EPROMAT – Escola Edmundo Ferreira sempre se preocupou com a qualidade dos seus serviços
e com o sucesso educativo dos seus alunos.
Assim, durante o ano letivo 2007/2008, um elemento dirigente e uma técnica da escola
frequentaram uma ação de formação promovida pela ANESPO – Associação Nacional das Escolas
Profissionais e desenvolvida pela SGS, SA, com o intuito de implementar o Sistema de Gestão da
Qualidade ISO 9001. Apesar de não ter sido solicitada a certificação, essa implementação ocorreu
com diversas melhorias ao nível dos procedimentos adotados no funcionamento da escola.
Ao longo dos anos letivos, foi implementado um sistema de avaliação interna assente em taxas
de conclusão e de empregabilidade, médias globais, de curso, disciplina, módulos e UFCD, Provas
de Aptidão Profissional, Formação em Contexto de Trabalho, taxas de absentismo, de desistência,
e de módulos em atraso. Esta avaliação interna procurou, também, conhecer o grau de satisfação
de toda a comunidade educativa, através de inquéritos dirigido aos professores, colaboradores,
empresas acolhedoras de estágios, alunos e encarregados de educação. Estes inquéritos
permitiram também conhecer como era percecionado pelos stakeholders cada um dos setores
de atividade da Escola, apontando os pontos fortes e os pontos fracos a necessitar de análise e
correção.
Em 2015 e no seguimento do texto constante do decreto-lei nº 92/2014, de 20/06, a ANQEP –
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, promoveu um conjunto de
atividades com o intuito da promoção da implementação nas escolas profissionais do sistema de
garantia da qualidade baseado no Quadro EQAVET – European Quality Assurance Reference
Framework for Vocational Education and Training (Quadro de Referência Europeu de Garantia da
Qualidade para a Educação e Formação).
A partir daí, foi iniciado o processo de alinhamento do modelo existente que, apesar de não estar
implementado na totalidade, assegurava uma boa parte dos elementos da gestão da qualidade,
para um modelo de garantia da qualidade baseado no quadro EQAVET com a intenção de criar o
Documento de Base.
É neste contexto que surge o presente relatório de avaliação do ano letivo 2018/2019, que foi
apresentado ao Conselho Consultivo, em 17/12/2019, juntamente com a avaliação do Projeto
Educativo 2014/2017 e a atualização do Projeto Educativo 2017/2020.
Embora o EQAVET nos exija responder a quatro indicadores (taxas de conclusão, taxas de
empregabilidade, taxas de empregabilidade na área e taxa de satisfação dos empregadores com
as competências dos diplomados), a EPROMAT, visando a melhoria da qualidade do seu
desempenho, contemplou outros (sub)indicadores que já faziam parte do seu sistema de
autoavaliação, nomeadamente as taxas de absentismo e abandono escolar, módulos em atraso,
classificações em FCT e PAP, projetos e atividades do PAA, procura dos cursos, satisfação dos
stakeholders internos e externos e avaliação da escola/serviços.
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NOTA METODOLÓGICA
Este Relatório tem na sua base a monitorização de processos e o controlo de indicadores.
Para a sua elaboração, foram utilizados os dados/relatórios fornecidos pelo programa de gestão
eSchooling:
- Para apurar o absentismo fez-se o cálculo das faltas sobre o número de horas dadas, de todos
os alunos/turmas;
- O apuramento dos módulos em atraso foi feito com a informação das Pautas do ciclo de
formação completo, e taxa traduz o resultado de todas as turmas (1.º, 2.º e 3.º anos), em cada
período letivo;
Para os cálculos do absentismo e dos módulos não concluídos, não foram considerados os alunos
que desistiram.
Para efeitos da média às disciplinas, nos casos em que há segunda língua, uma vez que o Inglês é
oferta de Escola e de frequência obrigatória para todos os alunos, mesmo para os que,
obrigatoriamente terão que iniciar uma 2.ª Língua Estrangeira (Espanhol), foi considerada a
Língua Estrangeira assumida pelo programa de gestão.
Os restantes dados foram obtidos através de contagem, análise e tratamento estatístico.
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INTRODUÇÃO
A autoavaliação permite identificar com clareza as boas práticas e as áreas a melhorar, com vista
à consecução dos objetivos estratégicos que se enquadram nos objetivos gerais do Projeto
Educativo desta Escola Profissional, a saber:
•
•
•

Educar para a cidadania e desenvolvimento;
Ministrar formações de natureza profissionalizante inseridas no Sistema Nacional de
Qualificações e no Catálogo Nacional de Qualificações, nas modalidades de formação
inicial e contínua e atividades de certificação escolar e profissional;
Promover o sucesso educativo e profissional.

Por sua vez, cada um destes objetivos gerais subdivide-se em objetivos estratégicos (vide Projeto
Educativo) que estão refletidos nos indicadores EQAVET e são regularmente monitorizados
(Mapa de Monitorização de Processos e controlo de indicadores) incidindo no/na:
1. Planeamento da oferta formativa;
2. Desenvolvimento da oferta educativa;
3. Empregabilidade;
4. Prosseguimento de estudos;
5. Gestão administrativa e financeira;
6. Comunicação;
7. Gestão de recursos humanos e materiais;
8. Gestão do sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua.
Assim, o relatório de autoavaliação define-se como “o documento que procede à identificação
do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades
realizadas pela escola e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos
resultados escolares e à prestação do serviço educativo”1
O planeamento estratégico da autoavaliação, no ano letivo 2018/2019, a cargo do GDQ (Grupo
Dinamizador da Qualidade) da EPROMAT, teve em conta a realidade da Escola e, centrando-se no
processo de ensino e aprendizagem, procedeu à auscultação e à participação abrangente da
comunidade educativa, articulando a sua atuação com os diferentes órgãos e estruturas
pedagógicas, alunos, professores, colaboradores, encarregados de educação e stakeholders
externos (empresas de estágio e empregadoras).

1

Decreto-Lei n.º 75/2008, 22 abril, na sua atual redação, artigo 9.º, 2, c).
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1.

OFERTA FORMATIVA - 2018/2019

1.1.

CURSOS/TURMAS

Em 2018/2019, a EPROMAT tem em funcionamento os seguintes cursos/turmas:
CURSOS PROFISSIONAIS
Cursos
Técnico de Comunicação e Serviço Digital
Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes
Técnico de Marketing
Técnico de Multimédia
Técnico de Turismo
Técnico de Vitrinismo
Total de turmas

2018-2019
1
2
2
3
3
3
14

TURMAS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO (CEF – Tipo 3)
Cursos
2018-2019
Assistente Administrativo/a
1
Operador/a de Informática
1
Total de turmas
2
TURMAS DOS CURSOS APRENDIZAGEM
Cursos
Técnico de Informação e Animação Turística
Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Total de turmas

1.2.

2018-2019
1
2
3

NÚMERO DE ALUNOS POR CURSO/TURMA

Cursos Profissionais de nível 4
ANO
LETIVO
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

CURSO
T. Marketing
(Não iniciou o 1.º ano)
T. de Comunicação e Serviço Digital (Inicia
em 2018, substitui o T. Marketing)
Técnico de Informática – Instalação e
Gestão de Redes
Técnico de Multimédia

2018/2019

T. Turismo

2018/2019

T. Vitrinismo

ANO DE
ESCOLARIDADE
3.º
2.º

TURMA
MKT16
MKT17

COD18
1.º
2.º
RED17
1.º
RED18
3.º
MLT16
2.º
MLT17
1.º
MLT18
3.º
TUR16
2.º
TUR17
1º
TUR18
3.º
VIT16
2.º
VIT17
1º
VIT18
Número total de alunos dos Cursos Profissionais

N.º DE ALUNOS (*)
MATRICULADOS
15
22
28
20
27
18
23
28
23
22
28
20
22
23
319

(*) Número de alunos matriculados no início do ano letivo

Cursos de Educação e Formação (CEF) de nível 2 – Tipo 3 (9º ano)
ANO
LETIVO
2018/2019

CURSO
Operador/a de Informática
Assistente Administrativo/a

ANO DE
TURMA
ESCOLARIDADE
9.º
INF18
9.º
CAD18
Número total de alunos dos Cursos CEF

(*) Número de alunos matriculados no início do ano letivo
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N.º DE ALUNOS (*)
MATRICULADOS
20
20
40

Cursos de Aprendizagem de nível 4
ANO LETIVO
2018/2019
2018/2019
2018/2019

ANO/PERÍODO
TURMA
ESCOLARIDADE
T. Informação e Animação Turística
3.º
TIAT16
T. Turismo Ambiental e Rural
2.º
TAR17
T. Turismo Ambiental e Rural
1.º
TAR18
Número total de alunos dos Cursos e Aprendizagem
CURSO

N.º DE ALUNOS (*)
MATRICULADOS
12
15
22
49

(Fonte: Programa eSchooling)

2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - PROCESSOS E
INDICADORES
2.1.

TURMAS, CANDIDATOS E MATRÍCULAS

O número de alunos dos Cursos Profissionais tem vindo, progressivamente, a aumentar,
considerando os ciclos 2014/2017 e 2015/2018, aumento este que pode ser constatado pelos
dados da DGEEC no Infoescolas, publicados em dezembro/2019.

Número de alunos. In: http://infoescolas.mec.pt/areareserv/index.asp

Os números dos alunos noutras modalidades de dupla certificação têm uma curvatura
ligeiramente diferente, a saber:
•
•

O número de alunos dos Cursos de Educação Formação (CEF) mantém-se o mesmo;
O número de alunos dos Cursos de Aprendizagem apresenta um ligeiro decréscimo.

Nos Cursos Profissionais e nos CEF, as turmas aprovadas foram 5 e 2, respetivamente. Foi ainda
aprovado 1 Curso de Aprendizagem. O número de turmas obtidas face às planeadas teve uma
taxa de 100%, sendo o número de candidatos (267), para todos os cursos, superior ao número de
matrículas. Neste ano letivo, matricularam-se na EPROMAT 196 alunos, dos quais 134 nos Cursos
Profissionais, 40 em Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF) e 22 num Curso de
Aprendizagem.

2.2. DESENVOLVIMENTO DA OFERTA FORMATIVA – INDICADORES DE SUCESSO
EDUCATIVO
a.

TAXA DE MÓDULOS EM ATRASO

A taxa de módulos em atraso foi calculada apenas nos Cursos Profissionais, considerando todos
os anos/turmas/alunos, com exceção dos alunos já excluídos ou desistentes. Nos Cursos CEF
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todos os alunos que concluíram recuperaram os módulos e UFCD. Relativamente aos cursos de
Aprendizagem, a sua especificidade não permite o cálculo anual. Os alunos desta modalidade de
ensino recuperam os módulos/UFCD mensalmente e, caso isso não aconteça, não poderão
transitar de “período”. Assim, verifica-se que a taxa de módulos em atraso é de 3,84%, mais baixa
do que no ano anterior (4,11%). Este facto, deve-se aos mecanismos de recuperação estipulados
no Regulamento Interno que preveem, para além do primeiro recurso, as épocas formais de
recuperação, estabelecidas no Calendário Escolar, através das PAVE (Provas de Avaliação
Extraordinária). Outro fator para esta redução é o facto de os alunos de 3.º ano, após terem
esgotado as suas possibilidades de primeiro recurso, poderem recuperar, em qualquer momento,
não estando obrigados apenas às épocas formais de recuperação, desde que articulem com os
respetivos professores e regularizem o pagamento do(s) módulo(s) na secretaria. Outro
contributo para esta redução, estipulado no Regulamento da PAP (Prova de Aptidão Profissional)
é o facto de os alunos de 3.º ano só poderem apresentar a sua PAP com o número máximo de 5
módulos em atraso.
b.

TAXA DE ABANDONO ESCOLAR

Ao longo do ano desistiram 73 alunos (12,9%) dos Cursos Profissionais e 5 alunos dos Cursos CEF
(12,5%). No ensino profissional, verificou-se um agravamento da taxa de desistência
comparativamente à do ano letivo anterior (10,6%). Já nos Cursos CEF a taxa de
desistência/abandono foi exatamente igual à do ano transato.
Relativamente aos cursos profissionais, e não obstante o agravamento referido, a taxa de
desistência ficou ligeiramente abaixo da meta que tínhamos definido no Projeto Educativo em
0,1 ponto percentual (13%), pelo que se considera que a meta foi cumprida.
No que concerne os Cursos de Aprendizagem, a taxa de desistência foi de 16,9%, menor do que
no “período” anterior (27,1%).
c.

TAXA DE CONCLUSÃO

Analisando o número de alunos que concluíram os seus cursos, nas várias modalidades de ensino,
relativamente aos alunos matriculados, obtivemos os seguintes resultados:
•
•
•

Cursos CEF – 85%;
Cursos de Aprendizagem – 32,0%;
Cursos Profissionais – 59,1%.

A taxa reduzida verificada nos cursos de Aprendizagem, apesar de ligeiramente mais alta do que
no ciclo anterior (31,9%), deve-se, essencialmente, à faixa etária destes alunos e ao facto de
ingressarem no mundo de trabalho, normalmente por carências económicas, logo que perfazem
os 18 anos. De qualquer modo, este é um valor que tem que ser trabalhado no próximo “período”
letivo.
Relativamente aos cursos profissionais, gostaríamos de sublinhar que se o referente for o número
de alunos no 3.º ano, a taxa de conclusão se distribui da seguinte forma:
•
•

T. de Marketing - 16 alunos (1 aluno transferido + 2 alunos desistentes/excluídos por
faltas) – 80%
T. de Multimédia – 17 alunos (1 aluno desistente/excluído por faltas) – 94,1%;
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•
•

T. de Turismo – 21 alunos (1 aluno desistente + 1 aluno que anulou a matrícula por
necessidade de ingressar no mundo de trabalho) – 90,5%;
T. de Vitrinismo – 19 alunos (1 aluno desistente/excluído por faltas) – 94,7%.

Média de conclusão dos 4 cursos profissionais no 3.º ano: 89,8%.
Regressando ao facto de a taxa conclusão dos Cursos Profissionais ser de 59,1%, mais baixa do
que no ano/ciclo anterior (69,1%), e considerando que esta taxa se calcula tendo como referência
o número de alunos matriculados no 1.º ano, é possível compreender a causa desta redução,
analisando o seguinte quadro:
CURSO
T. de Marketing
T. de Multimédia
T. de Turismo
T. de Vitrinismo

N.º de alunos matriculados no 1.º
ano (2016/2017)
28
29
27
27

N.º de alunos que concluíram o
curso
12
16
19
18

Estes dados: número de alunos no 3.º ano (que concluíram os seus cursos) versus número de
alunos matriculados são muito relevantes, não só para trabalho futuro com as respetivas equipas
pedagógicas para a melhoria de resultados, como também para decisões da Direção sobre a
oferta formativa e, até, sobre a atribuição de cargos como a Coordenação/Direção de Curso e de
Turma. Como exemplo, sublinhamos que, neste ano letivo, já não se iniciou o curso T. de
Marketing, substituindo-o pelo T. de Comunicação e Serviço Digital.
d.

TAXA DE ABSENTISMO

Conforme referido na Nota Metodológica, para o cálculo da taxa de absentismo não foram
considerados os alunos desistentes ou excluídos por faltas. Assim, relativamente aos CEF a taxa
de absentismo foi praticamente nula, uma vez que os alunos que concluíram tiveram que
recuperar todas as faltas dadas.
Quanto aos cursos de Aprendizagem, a taxa de absentismo foi de 7,5%, ligeiramente superior à
taxa do “período” anterior (7,4%). Estes alunos recuperam as faltas mensalmente.
Relativamente aos cursos Profissionais, a taxa de absentismo foi de 4,1%, superior à do ano
transato (3,7%). Não obstante esta taxa, convém sublinhar que os alunos dos cursos Profissionais
podem fazer a compensação das faltas (TRH – Trabalhos de Recuperação de Horas) ao longo do
período, ano e ciclo, pelo que tendencialmente é uma taxa que vai baixar. De qualquer modo,
este será um indicador a melhorar.
e.

TAXA DE TRANSIÇÃO

A taxa de transição foi calculada com os alunos dos cursos Profissionais, dos 1.º e 2.º anos,
situando-se nos 85,2%. De sublinhar que esta taxa ainda é passível de ser melhorada, pois os
alunos têm a possibilidade de recuperar os módulos/UFCD, conforme estipulado no Regulamento
Interno.
Os cursos CEF, sendo Tipo 3, têm a duração de um ano, pelo que é uma taxa não aplicável nestes
cursos.
Nos cursos de Aprendizagem, apesar da sua periocidade distinta, a taxa de transição é 75,7%.
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Aglutinando a taxa de transição dos cursos Profissionais e da Aprendizagem, o valor total é de
83,9%.
De ressalvar que a taxa de transição é um indicador “alerta” que permite atuar nos casos mais
problemáticos, uma vez que os cursos Profissionais funcionam por ciclo e não por ano. Ou seja, a
estrutura modular permite que os alunos consigam recuperar módulos/UFCD de anos anteriores,
sendo o sucesso dos alunos (conclusão do curso) calculado no final do ciclo.
f.

MÉDIA DAS CLASSIFICACÕES DOS ALUNOS

No que concerne a média das classificações das disciplinas, módulos e UFCD, de todos os
alunos/turmas, neste ano letivo, estas distribuem-se do seguinte modo:
•
•
•

Cursos CEF (Escala de 1 a 5) – Média 4;
Cursos Profissionais – (Escala de 0 a 20) – Média 14 valores;
Cursos de Aprendizagem - (Escala de 0 a 20) – Média 13,8 valores;

Assim, nos cursos de nível 4 (Profissionais e Aprendizagem) a média é de 13,99 valores: um
resultado que se pretende melhorar.
g.

MÉDIA DAS CLASSIFICAÇÕES DE FCT – Formação em Contexto de Trabalho (Estágio)

Este é um dos indicadores que demonstra que os alunos da EPROMAT, de todas as modalidades
de ensino, estão preparados para o mercado de trabalho. Esta conclusão também é comprovada
pelos inquéritos das entidades de acolhimento.
Assim, as médias das classificações de FCT (estágios) atingiram os seguintes valores:
•
•
•

Cursos de Educação Formação (CEF) – 5 (Escala de 1 a 5);
Cursos Profissionais – 18,2 valores;
Cursos de Aprendizagem – 17,4 valores.

Verifica-se que nos cursos de nível 4 (Profissionais e Aprendizagem) a média é de 17,8 valores:
um bom resultado, ainda que passível de alguma melhoria, embora de forma gradual.
h.

MÉDIA DAS CLASSIFICAÇÕES DAS PAP/PAF

As médias das classificações nas PAP (Provas de Aptidão Profissional) e PAF (Provas de Avaliação
Final), de todos os cursos em funcionamento, foram as seguintes:
•
•
•

Cursos de Educação Formação (CEF) – 4 (Escala de 1 a 5);
Cursos Profissionais – 14,7 valores;
Cursos de Aprendizagem – 11,7 valores.

Perante estes resultados, nos cursos de nível 4 (Profissionais e Aprendizagem) a média é de 13,2
valores: um resultado que se pretende melhorar.

2.3.

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

Para além do envolvimento e da participação dos stakeholders na definição das metas e objetivos
e da avaliação dos resultados, através da sua presença nos diversos órgãos em que se estrutura
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a Escola, procurámos também aferir o seu grau de satisfação, tendo para o efeito realizado
inquéritos às empresas de acolhimento após o término da FCT (estágio), aos alunos, aos
encarregados de educação, aos professores, aos colaboradores (em junho e julho e aos
empregadores de alunos diplomados.
a.

TAXA DE SATISFAÇÃO DA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO (EMPRESAS DE ESTÁGIO)

A taxa de satisfação da entidade de acolhimento (empresas de estágio) é calculada através de
inquérito, documento que é parte integrante da Pasta de Estágio de cada aluno. Neste inquérito,
a entidade/empresa avalia o desempenho do aluno/a estagiário relativamente a: iniciativa,
capacidade de aprendizagem, conduta, pontualidade e assiduidade, cooperação com os
supervisores/colegas e o uso de equipamentos.
As empresas também expressam a sua opinião sobre a formação que a Escola ministra na área
do curso, isto é, se vai de encontro às exigências necessárias ao desempenho das suas funções,
às necessidades atuais e futuras da sua empresa e às necessidades do mercado de trabalho.
Avaliação incide, também, nas relações de parceria entre a escola e empresa (facilidade de
comunicação com a escola, com o Orientador de Estágio, com o próprio aluno e o número de
visitas do Orientador.
Depois de avaliarem a pertinência do curso para a formação do aluno e para o mercado de
trabalho, o período de duração do estágio e o acompanhamento do aluno pela escola, classificam
o desempenho da EPROMAT relativamente ao desenvolvimento de competências técnicas e
pessoais do aluno durante a sua formação à preparação do aluno para integração no mercado de
trabalho.
Finalmente, numa questão aberta, é solicitado o registo de observações ou sugestões que a
empresa considere pertinentes.
Após o tratamento dos questionários das empresas de acolhimento de todos os alunos
estagiários de nível 4 (cursos Profissionais e Aprendizagem), a taxa de satisfação situou-se nos
83,4% e distribuiu-se do seguinte modo:

Formação em Contexto de Estágio

Muito Bom
1- Formação
em contexto
de trabalho

Bom

Médio

Reduzido

iniciativa
conduta
cooperação com supervisor(es) e colegas
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Soma
Controle

capacidade de aprendizagem
pontualidade e assuidade
uso de equipamentos
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Não
Respondeu

Opinião sobre o curso

2- Opinião sobre
o curso

vai de encontro ás necessidades atuais e futuras da sua empresa
vai de encontro ás necessidades do mercado de trabalho

Relação de parceria com a instituição

Muito Bom
Bom
Médio
Reduzido
(não observado)
3- Relação de
parceria com a
instituição de número de visitas que o professor Orientador de estágio á Empresa(Nenhum-1-2-33+)
ensino
facilidade de comunicação com o professor Orientador de estágio

Relação de parceria com a instituição

Muito Bom
Bom
3- Relação de parceria com a instituição de ensino

Médio

Reduzido

(não observado)

número de visitas que o professor Orientador de estágio á Empresa(Nenhum-1-2-3-3+)
facilidade de comunicação com o professor Orientador de estágio
facilidade de comunicação com o/a aluno/a
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Apesar de a taxa de satisfação das entidades de acolhimento se manter semelhante à do ano
transato e verificarmos que os nossos cursos satisfazem as empresas e o mercado de trabalho, é
notório que a escola terá de melhorar os canais de comunicação com as empresas e garantir o
número de visitas estipulado (no mínimo 3). Será necessário um controlo mais rigoroso deste
processo.
A questão final do questionário (solicitação de observações ou sugestões pertinentes) era de
resposta facultativa, pelo que não obtivemos sugestões. Este será outro aspeto a melhorar:
reformular esta questão de modo a que empresa refira, pelo menos, uma observação/sugestão
que considere pertinente.
b.

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS

A taxa de satisfação dos alunos de 91% resultou do cruzamento de vários questionários e
entrevistas, a saber:
•
•
•

Satisfação relativamente às atividades realizadas (PAA);
Satisfação relativamente aos seus professores, Diretores de Curso e de Turma,
Orientadores de FCT e Orientadores de PAP;
Satisfação relativamente à escola.

Os questionários relativamente às atividades do PAA foram preenchidos logo após a atividade.
Os questionários relativamente aos professores, Diretores de Curso e de Turma, Orientadores de
FCT e Orientadores de PAP foram aplicados em junho e julho.
Nestes inquéritos, os alunos classificaram os seus professores relativamente ao ambiente de
aprendizagem nas aulas, modos de ensinar e de avaliar, materiais disponibilizados, interação com
os alunos, ... para além de uma classificação global do professor.
Também avaliaram os seus Diretores de Turma, Coordenadores/Diretores de Curso, Orientadores
de FCT e de PAP, relativamente à disponibilidade, acompanhamento, apoio,
orientações/sugestões, relacionamento...
Porque são elucidativos da satisfação dos alunos, transcrevem-se apenas algumas afirmações
constantes na última questão do questionário: “Comentários (Resposta facultativa)”:
- Os professores são excelentes profissionais. Em geral, temos um bom ambiente de turma e
uma boa relação turma/professores.
- Os professores são muitos bons, só que cada um tem a sua maneira de ensinar.
- Levo daqui professores para a vida.
- Foi um ano que gostei do que fiz. Agradeço ao professor xxxxx, por estar sempre presente
durante este ano e pela ajuda que me deu. Obrigada a todos os outros professores, também.
- Gostaria de destacar o excelente trabalho exercido pela diretora de turma Dra. xxxxx. Uma
profissional excelente e sem dúvida uma mais-valia para a escola.

BA/(EPROMAT - Escola Profissional Edmundo Ferreira)

13/29

Naturalmente que também existiram alguns comentários menos positivos, mas que
contribuíram como alerta para os aspetos a melhorar, na sessão individual que foi feita com
cada professor.
A opinião dos alunos sobre a escola e as suas sugestões de melhoria foram recolhidas através de
um guião de entrevista, em reunião da Diretora Pedagógica com os delegados e subdelegados de
cada turma. Para além das entrevistas, foi aplicado um questionário a uma turma de 1.º ano, por
amostragem.
Segundo os alunos, a escola funciona bem, tem bom ambiente, bons professores, boas
instalações e equipamentos. Consideram que todos, desde a Direção aos vigilantes se preocupam
com os alunos. No entanto, propuseram algumas sugestões de melhoria, a saber:
•
•
•
•
•

Mais espaços de convívio em zonas abrigadas;
Melhoria da net em toda a escola;
Mais micro-ondas no bufete;
Melhorar alguns videoprojectores;
Aumentar mais a escola;

Estas sugestões já foram discutidas em reuniões de Direção e, à partida, serão tidas em conta, no
próximo ano letivo, pelo que constarão no Plano de Melhoria.
Também como melhoria a adotar, em 2019/2020, as entrevistas serão substituídas por um
questionário online, sobre a escola, o seu funcionamento e serviços, que será aplicado a todos os
alunos.
c.

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

A taxa de satisfação dos encarregados de educação (EE) perante a escola foi obtida através da
aplicação, aos EE, de um inquérito, em suporte papel, considerando que muitos encarregados de
educação não tinham endereço eletrónico.
No inquérito foram abordados os seguintes pontos:
•
•
•
•

Acompanhamento pelo Diretor de Turma;
A aprendizagem e a formação prestada pelos professores;
Informação, segurança, ambiente disciplinar e apoio prestados pela escola;
Opinião sobre os serviços administrativos e agentes de ação educativa;

Existiam, ainda, duas questões de resposta aberta, e facultativa, que incidiam sobre:
“Sugestões para melhoria global da escola e ações a desenvolver pela EPROMAT na melhoria da
relação com os encarregados de educação”.
Após o tratamento estatístico dos inquéritos, verificou-se que a taxa de satisfação dos
encarregados de educação perante a escola foi de 83,1%. Mais elevada do que no ano anterior.
Os resultados nas 15 turmas em que obtivemos respostas, ainda que alguns inquéritos não
estivessem totalmente preenchidos, ficaram assim representados:
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Diretor de turma
20

10

0
1

2

3

4

5

NS

Diretor de turma
1.Facilidade de contacto com o diretor de turma
2. Relação entre o diretor de turma e os Encarregados De Educação
3. Acompanhamento e apoio aos alunos pelo diretor de turma

Aprendizagem/Formação/Professores
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

Aprendizagem/Formação/Professores
1.Está satifeito/a com o ensino/formação ministrados pela escola ao seu educando?
2. Está satisfeito/a com o relacionamento professor/aluno?
3. Está satisfeito/a com a exigencia dos professores?
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NS

Escola
15

10

5

0
1
Escola

2

3

4

5

NS

5

NS

1.Está satifeito/a com a informação prestada pela escola, a nivel geral?
2. Está satisfeito/a com a segurança dos alunos na escola?
3. está satifeito/a com o ambiente disciplinar na escola?

Serviços
15
10
5
0
1

2

3

4

Serviços
1.Classifique o atendimento realizado pelos serviços administrativos/secretaria.
2.Como considera a capacidade de resposta da secretaria ás solitações?
3.Classifique o atendimento/ apoio prestado pelos assistentes educativoos (vigilantes)
Sugestões Melhoria

Apesar de a taxa de satisfação ser superior à do ano letivo anterior, verificaram-se alguns
constrangimentos neste inquérito:
•
•

A falta de resposta a algumas questões, nomeadamente, as relacionadas com a
aprendizagem/formação prestadas pelos professores, levam-nos a concluir que alguns
EE não têm conhecimento desse aspeto específico.
À posteriori tivemos conhecimento, através dos Diretores de Turma (que distribuíram e
recolheram os inquéritos), que alguns encarregados de educação pediram aos seus
educandos para preencherem o inquérito.

De qualquer modo, os resultados, ainda que não totalmente fiáveis, demonstraram que a escola
satisfaz os encarregados de educação, apesar de ter de melhorar os seus serviços.
Outra melhoria a implementar no próximo ano letivo será a reformulação deste inquérito e a sua
aplicação online, mesmo correndo o risco de nem todos os EE responderem. É um facto que cada
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vez mais, sobretudo os pais e encarregados de educação dos alunos de 1.º ano, estão ligados às
redes sociais, pelo que a maioria terá um endereço eletrónico. Para além disso, evitar-se-á que
sejam os alunos a responder.
d.

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES

Conforme questionário/grelha EQAVET, as entidades empregadoras foram questionadas sobre o
seu grau de satisfação com os diplomados da EPROMAT. Apesar de poucas respostas, a taxa de
satisfação é 100%, um indicador favorável à escola.

2.4.

EMPREGABILIDADE E PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS

A empregabilidade dos cursos de nível 4, situa-se nos 58% e a taxa de empregabilidade na área
de formação nos 65%. Para aumentar esta taxa foram e serão dinamizadas ações para a
empregabilidade levadas a cabo pelo SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) que, este ano
letivo, contou com mais duas psicólogas que estiveram na EPROMAT a realizar o seu estágio à
Ordem dos Psicólogos.
Relativamente ao prosseguimento de estudos, 5% dos alunos de 3.º ano, ingressaram no ensino
superior.
Foram realizadas sessões com instituições de Ensino Superior, propostas não só pelo SPO, como
também pelos Diretores de Curso/professores.
Outro fator relevante para este indicador é o número de acordos/protocolos assinados com
entidades e empresas, cujo total, este ano letivo, é de 201.
Em maio de 2019 foram contratadas as duas psicólogas, acima referidas, tendo já em vista a
contribuição para o plano de melhoria, não só ao nível da empregabilidade como também farão
o acompanhamento e a orientação dos alunos, quer nas suas escolhas quer no apoio mais
individualizado, em termos clínicos e educacionais, de tutoria.

2.5.

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A gestão administrativa e financeira suporta toda a atividade pedagógica da escola. Para análise
deste processo incidiu-se sobre dois indicadores: a taxa de execução orçamental e o grau de
satisfação com os serviços administrativos.
•
•

2.6.

No âmbito financeiro, verificou-se uma taxa de execução orçamental das candidaturas,
dos cursos em funcionamento, de 90,4%.
O grau de satisfação com os serviços administrativos foi aferido, cruzando os seguintes
dados: entrevistas realizadas aos alunos (delegados e subdelegados), inquéritos
realizados aos encarregados de educação e inquérito de satisfação aplicado aos
professores e colaboradores. O grau da satisfação é de 4, numa escala de 1 a 5.

COMUNICAÇÃO

A EPROMAT é uma escola dinâmica, com muitos projetos de âmbito local, regional, nacional e
europeu e detentora de alguns prémios a nível nacional. Apesar de todo este dinamismo, um dos
pontos fracos (e com necessidade de melhoria), é o processo de comunicação e divulgação
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externa. Para obtermos os resultados esperados, trabalhámos 4 indicadores. Passamos a indicar
esses indicadores e os resultados obtidos em 2018/2019:
•
•
•
•

Número de ações destinada à comunidade escolar - 1 (uma);
Reporte estatístico das redes sociais – 44064;
Dados estatísticos de acesso ao site – 28306;
Taxa de procura de cursos – 171,0% (taxa superior ao ano letivo transato que foi de
115%).

3. PROJETO EDUCATIVO E REALIZAÇAO DO PAA (PLANO ANUAL
DE ATIVIDADES)
TAXA DE EXECUÇÃO DO PAA – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
O Projeto Educativo, em vigor até 2020, materializa-se em Planos Anuais de Atividades.
Conforme já referido na “Introdução” deste Relatório, o Projeto Educativo pauta-se por três
objetivos gerais:
•
•
•

Educar para a cidadania e desenvolvimento;
Ministrar formações de natureza profissionalizante inseridas no Sistema Nacional de
Qualificações e no Catálogo Nacional de Qualificações, nas modalidades de formação
inicial e contínua e atividades de certificação escolar e profissional;
Promover o sucesso educativo e profissional.

Para alcançar os objetivos gerais e estratégicos, plasmados no Projeto Educativo, desenvolvemos
uma cultura profissional, com a participação de todos os professores, alunos, encarregados de
educação, colaboradores, bem como com as empresas/entidades de acolhimento de estágios e
empregadoras.
Embora sendo já um objetivo estratégico da EPROMAT, o Decreto Lei n.º 55/2018, de 6 de julho
instituiu que os cursos Profissionais teriam que incluir uma componente de formação designada
Cidadania e Desenvolvimento, tendo cada escola que definir a sua ECD (Estratégia para a
Cidadania e Desenvolvimento). A ECD da EPROMAT foi explicitada numa Adenda ao Projeto
Educativo, onde foram explicitadas as linhas orientadoras, o compromisso, a organização do
trabalho na escola em Educação para a Cidadania, as metodologias, a avaliação dos alunos e os
critérios de avaliação na componente de Cidadania e Desenvolvimento. Foram ainda indicados os
domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar, em cada ciclo de escolaridade, os domínios
obrigatórios para todos os ciclos (onde incluímos os cursos CEF) e os domínios opcionais,
considerando os objetivos do Projeto Educativo. O desenvolvimento de cada um destes domínios
foi assegurado, de forma transversal em toda a escola, através de projetos e atividades
consagrados no Plano Anual de Atividades.
A não segmentação dos domínios por anos de escolaridade foi uma decisão fundamentada, uma
vez que os temas integradores deste ano letivo (2018/2019) foram a “Sustentabilidade” e a
“Cidadania Ativa”, temas trabalhados transversalmente, nas atividades letivas e não letivas, em
projetos e subprojectos, por todas as turmas da escola, inter-cursos, por curso, por ano e/ou por
turma.

BA/(EPROMAT - Escola Profissional Edmundo Ferreira)

18/29

Pretendeu-se com esta organização de domínios e aprendizagens capacitar os alunos para o
desenvolvimento de competências inscritas no Perfil dos Alunos para o século XXI, promovendo
um trabalho transdisciplinar.
Apesar da participação de toda a escola nestes dois projetos âncora que permitiram trabalhar a
Cidadania e Desenvolvimento, como plano de melhoria, para o próximo ano letivo, para além da
continuidade da realização de projetos âncora, a Cidadania e Desenvolvimento será também
devidamente planificada e trabalhada, conforme o Art.º 15, Ponto 4, do DL n.º 55/2018, adotando
a opção estatuída na alínea c) O funcionamento em justaposição com outra disciplina,
designadamente com a disciplina de Área de Integração. Esta decisão permitirá que o grau de
participação dos alunos/turmas seja mais consistente e sistematizado.
Outro contributo para o desenvolvimento da cidadania ativa e para o desenvolvimento de
competências essenciais nos alunos e da aprendizagem ao longo da vida dos
professores/colaboradores é o programa ERASMUS+. A EPROMAT tem certificação VET (VET
Mobility Charter), potenciando as candidaturas a projetos ERASMUS+. Em 2018/2019, a escola
teve um projeto ERASMUS+: Ação chave 1 – Educação e Formação Profissional, aprovado, para
além de uma visita, no âmbito das TCA (Transnational Cooperation Activities), o que possibilitou
18 mobilidades europeias.
Para além do programa ERASMUS, a própria escola promove, para os alunos de 3.º ano, uma
Visita Europeia, e suporta-a financeiramente (viagem e estadia, 2 a 3 dias), desde que se
enquadre no perfil e objetivos e de cada curso e não ultrapasse o orçamento estipulado pela
Direção.
Em 2018/2019, o 3.º ano do curso de Turismo visitou a cidade de Londres.
O PAA (Plano Anual de Atividades) incluiu, para além dos projetos e atividades planeados para a
escola e para os cursos/turmas, as atividades do Calendário Escolar que que foi cumprido a 100%.
O facto de a taxa de execução do PAA ser de 70% deveu-se à impossibilidade de concretização
dos seguintes projetos/visitas:
•
•
•
•

Três Visitas Europeias para os alunos de Marketing, Multimédia e Vitrinismo, devido aos
orçamentos elevados, nos casos de Marketing e Vitrinismo e à não organização
atempada, no caso de Multimédia;
Criação de um Game Studio (ao longo do ano) - o projeto foi proposto e desenvolvido
pelo curso de Multimédia, mas algumas das atividades não foram realizadas por
dificuldade de articulação (horários) entre as turmas;
EPRO STCP Tour (Turismo) e EPRO STCP Audio Guia (Turismo e Multimédia), (ao longo do
ano) – projetos ambiciosos e de serviço à comunidade, impossíveis de concretizar pela
mudança de responsáveis nos serviços da STCP. Motivo não imputável à escola;
Feira Cultural Europeia, com várias atividades, trabalhada por todas as turmas e aberta à
comunidade (no 3.º período) – A necessidade de reforço da carga horária e de alteração
dos horários condicionou a articulação exigida para a realização deste projeto.

Acresce-se que as atividades, na sua generalidade, são avaliadas pelos professores e pelos alunos
e, nessa avaliação, é solicitado aos alunos que sugiram outras atividades e/ou visitas do seu
interesse.
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4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
RECURSOS HUMANOS
Dada a especificidade do modelo pedagógico do Ensino Profissional, impõe-se aliar a total
estabilidade do corpo docente nas áreas sociocultural, científica e tecnológica (comércio,
comunicação, imagem e som, informática, turismo e lazer) com a rotatividade/diversidade
mínimas de outros cursos profissionais ministrados durante a vigência de projetos educativos
anteriores. Em 2018/2019, a EPROMAT contou com 35 professores/formadores, sendo 32
professores internos e 3 formadores externos, pelo facto de serem Responsáveis Pedagógicos
dos 3 cursos de Aprendizagem e de o Regulamento Específico destes cursos não permitir
professores/formadores internos.
O corpo não docente, indispensável ao bom funcionamento da EPROMAT, encontra-se
distribuído por várias categorias e áreas de atividade: serviços administrativos, contabilidade,
técnicos superiores, onde se incluíram as três Psicólogas do SPO, técnicos diversos e assistentes
operacionais, em quantidade e nível de desempenho adequados às necessidades da Escola.
O quadro seguinte demonstra a sua distribuição por função/habilitação e género:
PROFESSORES / FORMADORES
Mestrados

Licenciados

Bacharelato

12º ano

TOTAL

Total

9

24

2

0

35

Homem

3

7

2

0

12

Mulher

6

17

0

0

23

9º ano
6

TOTAL
19

FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES
Total

Mestrados
3

Licenciados
6

12º ano
4

Para além dos resultados escolares também procedemos a uma avaliação sistemática e
consistente dos procedimentos e processos, bem como do desempenho individual dos
professores, colaboradores e da direção. O processo de Gestão dos Recursos Humanos é avaliado
com base em 5 indicadores:
•
•
•
•
•
a.

Resultado da avaliação de desempenho docente;
Resultado da avaliação de desempenho dos colaboradores;
Grau de satisfação geral dos professores;
Grau de satisfação geral dos colaboradores;
Taxa de cumprimento do plano de formação dos professores e colaboradores.
AVALIAÇÃO DOS DOCENTES

Todos os anos, no final do ano letivo, é feita uma avaliação pelos alunos do desempenho do
professor. Os resultados desta avaliação são dados a conhecer a cada professor que a discute
com a Diretora Pedagógica.
Os professores são avaliados com base no Anexo I, do Contrato Coletivo de Trabalho para os
professores do ensino particular e cooperativo e das escolas profissionais, por domínios, ordens
de competências e respetivos indicadores. Para além, deste instrumento/regulamento, também
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é ponderada a avaliação dos alunos (cujos itens já foram referidos no ponto 2.3., na alínea b.
“Taxa de satisfação dos alunos”), a autoavaliação do professor e o Relatório Individual de
Desempenho que o professor deve apresentar no final do ano letivo. Este sistema de avaliação
tem como objetivo a melhoria do trabalho docente e na sessão com a Diretora Pedagógica
reflete-se em conjunto, visando um plano de melhoria do docente, sempre que necessário.
O valor médio da avaliação de desempenho docente foi de 4, numa escala de 1 a 5.
Em 2018/2019, a Diretora Pedagógica propôs aos professores observar duas aulas: uma,
lecionada na “Sala do Futuro”, com o objetivo de potenciar o espaço e os equipamentos da sala;
outra, obrigatoriamente, enquadrada num dos projetos âncora da escola. Estas aulas foram de
adesão livre, mas contribuíram para uma ponderação positiva na avaliação do desempenho
docente.
Dado que as atividades letivas, PAP reuniões de avaliação e recuperações modulares se entendem
até ao final de julho, a sessão com cada professor só é feita no ano letivo seguinte, durante o 1.º
período. Este é um aspeto que exige melhoria, pois deve ser antecipada para, pelo menos,
setembro, do mesmo ano civil.
b.

AVALIAÇÃO DOS COLABORADORES/NÃO DOCENTES

A avaliação dos colaboradores não docentes tem o seu próprio Regulamento e incide sobre as
seguintes dimensões do desempenho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aptidões e conhecimentos específicos;
Capacidade de realização e orientação para os resultados;
Capacidade de adaptação e de melhoria contínua;
Capacidade de análise, de planeamento e de organização;
Espírito de equipa e capacidade de coordenação;
Responsabilidade e compromisso com o serviço.

Para cada uma das dimensões foram definidos os comportamentos sobre os quais incidirá a auto
e a heteroavaliação de desempenho de cada um dos colaboradores.
O valor médio da avaliação de desempenho dos colaboradores foi de 4, numa escala de 1 a 5.
c.

GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL DOS PROFESSORES E COLABORADORES

O grau de satisfação dos professores e dos colaboradores foi avaliado através de um inquérito
online, aplicado no final do ano letivo, com 26 questões se distribuíram pelas categorias:
•
•
•
•
•
•

Condições Físicas, higiene e segurança;
Ambiente e condições de trabalho;
Motivação (pessoal);
Satisfação com a Direção;
2 pontos fortes e 2 pontos a melhorar;
Sugestões de ações de formação.

Relativamente às respostas dadas pelos professores e colaboradores, destacam-se e comparamse alguns itens de resposta, de cada uma das categorias, cujos dados serão úteis para análise e
melhorias a implementar.
BA/(EPROMAT - Escola Profissional Edmundo Ferreira)

21/29

Grau de satisfação dos PROFESSORES
Grau de satisfação dos COLABORADORES
Condições de higiene e segurança das instalações e equipamentos

Analisando as respostas a esta questão, verifica-se que o grau de satisfação com este item é ligeiramente semelhante
e francamente positivo, já que todas as respostas se distribuem pelo Satisfeito e Muito Satisfeito.
No entanto, um dado a melhorar, neste indicador (e neste inquérito) é o aumento do número de respostas dos
colaboradores.
Uma vez que o questionário é anónimo, não nos foi possível identificar o “tipo“ de colaborador respondente (técnicos
superiores, funcionários dos serviços administrativos, assistentes operacionais), pelo que a ação de melhoria a
implementar terá que ser dirigida a todos os colaboradores, apelando à necessidade da sua participação.
Ambiente e condições de trabalho

Apesar do já referido número reduzido de respostas dos colaboradores e do resultado ser francamente positivo, este
dado requereu a análise dos restantes itens desta categoria para aferir a discrepância de resultados entre professores
e colaboradores.
De facto, os professores referem que um dos pontos fortes da escola é o ambiente (clima escolar) que existe entre
todos, nomeadamente, entre os próprios professores e a direção.
Já no caso dos colaboradores, e pela razão já acima aduzida, não foi possível verificar os “respondentes tipo”, pelo que
a melhoria do “ambiente de trabalho na escola” dependerá, também e essencialmente, dos próprios colaboradores.
Modo como a escola lida com conflitos, indisciplina ou problemas sociais

Os resultados também aqui variam, no entanto situam-se, maioritariamente, entre o Muito Satisfeito e o Satisfeito.
Apenas 1 (um) professor classificou este item com um Pouco Satisfeito, pelo que se espera que a resposta ao item
“Pontos a melhorar” possa indicar alguma orientação neste aspeto.
Motivação (pessoal)
Contribuir para a Missão da EPROMAT
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A resposta a este item demonstra que os professores e os colaboradores se encontram Muito Motivados ou
Motivados para a MISSÃO da escola. Apenas 1 (um) colaborador
se diz Muito Desmotivado. Mais uma vez, se deve sublinhar o número reduzido de respostas dos colaboradores, o que
condiciona a fiabilidade deste dado.
Aprender novos métodos de trabalho

Este resultado demonstra que tantos os professores como os colaboradores estão motivados para a aprendizagem de
novos métodos de trabalho, apesar da diferença no grau de motivação.
Participar em projetos de mudança

Quanto à motivação para participar em projetos de mudança, apesar das diferenças no grau de motivação, apenas 1
(um) colaborador refere que está Pouco Motivado.
Grau de satisfação com a Direção
Disponibilidade para ouvir e dialogar
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Relativamente à disponibilidade da Direção para ouvir e dialogar, os resultados distribuem-se conforme os gráficos,
sendo que o grau de satisfação se distribui pelo Muito Satisfeito e Satisfeito.
(A Direção) Procura fomentar uma cultura de mudança

Estes resultados são claros quanto à cultura de mudança que a Direção pretende fomentar. Dos 26 professores
respondentes, 18 declaram-se Muito Satisfeitos.
Relativamente aos colaboradores, a distribuição do grau de satisfação é diferente, sendo metade dos respondentes se
situam no Satisfeito e 1 (um) no Pouco Satisfeito.
Porque a qualidade da escola também se mede pela qualidade dos serviços que presta, considera-se importante
divulgar o grau de satisfação (dos professores e dos colaboradores) com o funcionamento dos serviços administrativos
e com o apoio prestado pelos auxiliares de ação educativa.
Funcionamento dos serviços administrativos

O grau de satisfação com o funcionamento dos serviços administrativos também se distribui entre o Satisfeito e o
Muito Satisfeito. Apenas 2 (dois) professores afirmam estar Pouco Satisfeitos.
Apoio dos auxiliares de ação educativa

O grau de satisfação preponderante é o Satisfeito. Apenas 1 (um) professor e 1 (um) colaborador indicaram Pouco
Satisfeito.
As respostas, traduzidas nos gráficos, são elucidativas dos respondentes a este inquérito.
Daqui se poderá inferir que os auxiliares de ação educativa não participaram/responderam a este inquérito de
satisfação.
Este deverá ser um aspeto a melhorar.

A opção por divulgar, neste Relatório, alguns itens significativos do inquérito de satisfação
aplicado aos professores e aos colaboradores, incide na necessidade de “espelho”, isto é, que a
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direção, os professores e os colaboradores tenham a noção clara do que “refletem”, ou seja,
como os outros os veem.
Todas as respostas foram analisadas e serão objeto de ações de melhoria a implementar no
próximo ano letivo. Por este motivo, se referem, de seguida, todos os “Pontos fortes” e os
“Pontos a melhorar” indicados pelos professores e colaboradores:
Pontos fortes
Respostas dos professores
Respostas dos colaboradores
Projeto Educativo
Ambiente de trabalho
Boas condições de trabalho
Espírito de investimento na mudança
Partilha da informação
Inovação
Qualidade da formação/ensino e atividades realizadas
Forte motivação na formação
Flexibilidade de horários, entre docentes
Tecnologia
Equipa docente
Espírito de equipa entre professores
Ambiente acolhedor
Espírito empreendedor
Relações interpessoais
Relação de proximidade entre aluno e professor
Instalações
Foco na melhoria do espaço e condições interiores
Recursos humanos e materiais disponíveis
SPO – Serviço de Psicologia e Orientação
Incentivo à mudança e à criatividade na forma de
lecionar
Incentivo para pedagogias inovadoras
Dinamismo e inovação
Autonomia dada aos docentes
Inovação no ensino
Apoio às atividades extracurriculares
Disponibilidade da direção para o diálogo
Comunicação e relacionamento com a direção
(NOTA: A diferença do número de Pontos Fortes entre os professores e os colaboradores depende do número de professores e
colaboradores que responderam ao inquérito, 26 e 7, respetivamente.
Cada respondente tinha que indicar 2 Pontos Fortes e 2 Pontos a melhorar. As respostas repetidas contaram apenas uma vez.)

Pontos a melhorar
Respostas dos professores
Respostas dos colaboradores
Infraestruturas wi-fi /Internet
Necessidade de mais salas
Acesso à Internet nas salas de aula
Qualidade do ar
Sistemas informáticos
Bar da escola
Ampliação do espaço físico da escola
Proatividade dos vigilantes
Ventilação natural (janelas)
Ações de formação para não docentes / colaboradores
Climatização das salas de aula
Salas com muita luz dificultam projeções (colocar
cortinas escuras nas janelas?)
Equipamentos e zonas de lazer para os alunos
Mais atenção aos equipamentos existentes
(computadores, net, projetores...)
Criação de sala técnica para produção audiovisual
(áudio e vídeo)
Acesso a meios técnicos para pesquisa na elaboração
de trabalhos e preparação de debates
Partilha de informação
Bar
Organização dos horários
Estabilização de horários e de salas
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Centralização dos estágios e melhoria dos horários
Rotatividade das salas
Controlo da distribuição da carga horária das
disciplinas, ao longo do ano
Seleção de alunos
Formação dos alunos na relação interpessoal
Serviços administrativos
Mais articulação interdisciplinar entre os docentes
Colaboração entre os auxiliares e os docentes
Relação mais próxima com as empresas de estágio
Projetar a escola para a comunidade empresarial
Inexistência de um manual de procedimentos
Estacionamento (*)
(*) – Perante a dificuldade que temos em estacionar, poderia haver algum acordo da escola com um parque para obter
estacionamento a um preço mais acessível.

Conforme referido, os contributos, sobretudo os “Pontos a melhorar”, serão tidos em conta nas
ações de melhoria a implementar em 2019/2020, tanto quanto possível.
Na avaliação de desempenho, e no processo de Gestão de Recursos Humanos, o indicador “Taxa
de cumprimento do plano de formação dos professores e colaboradores” deverá ser, também,
considerado.
Neste ano letivo, para além da divulgação feita pela Direção Pedagógica, a todos os professores
e colaboradores, de oportunidades de formação, preferencialmente, gratuitas, foram
promovidas pela escola e realizadas 3 (três) sessões de formação, indo ao encontro das
necessidades dos professores e da escola (nova Sala do Futuro):
•
•
•

Interatividade do Painel da Sala do Futuro, em 05.02.2019;
Noções Básicas de Primeiros Socorros, em 06.03.2019;
A Sala do Futuro, hoje!, em 31.05.2019.

A última questão do inquérito de satisfação, aplicado aos professores e colaboradores, solicitou
sugestões de temáticas para ações de formação que serão consideradas no plano de formação
para 2019/2020.

5. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALIDADE ALINHADO COM O
EQAVET
Apesar de, em 2018/2019, não estar ainda, completa e formalmente, implementado o EQAVET,
procurou-se o envolvimento dos stakeholders e a assunção de responsabilidades de toda a
comunidade. Definiram-se as metas e objetivos para o ano letivo, de acordo com os indicadores
EQAVET. O Conselho Consultivo composto por empregadores, entidades locais, professores e
alunos deu o seu parecer sobre a oferta formativa e as metas e objetivos definidos, mas também
foram solicitados pareceres aos alunos, encarregados de educação e professores/colaboradores.
Assim, tendo em consideração os princípios norteadores do Sistema de Garantia da Qualidade
definidos para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, inscritos no Documento Base,
e os objetivos estratégicos constantes no Projeto Educativo foram definidas as tarefas a executar,
a sua calendarização e forma de monitorização a utilizar.
Princípios para o processo de alinhamento:
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i. Comprometer-se com a melhoria contínua da educação e formação, implementando um
sistema de gestão da qualidade alinhado com o quadro EQAVET, de modo a garantir a qualidade
e ampliar a credibilidade da sua formação e da sua competência como entidade educativa e
formativa;
ii. Estabelecer parcerias com outras escolas profissionais, associações empresariais,
estabelecimentos de ensino superior e outros parceiros sociais, nacionais e internacionais, de
modo potenciar na ação formativa o conhecimento tecnológico atual;
iii. Alinhar os objetivos estratégicos da escola com as políticas e estudos prospetivos para o ensino
profissional;
iv. Fomentar a participação dos stakeholders em todas as fases do ciclo da qualidade do modelo
de qualidade;
v. Facilitar a leitura e análise dos dados através de indicadores de qualidade, promovendo a
transparência no funcionamento da escola;
vi. Promover ações de formação dos colaboradores e professores, com base nas suas expectativas
e nas opções estratégicas da escola, que promova a melhoria do seu desempenho;
vii. Promover uma permanente abertura à criatividade e inovação tecnológica com vista ao
sucesso escolar;
viii. Certificar o Sistema de Gestão da Qualidade da escola alinhado com o quadro EQAVET.

6. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA PARA O ANO LETIVO
2019/2020
Ao longo deste Relatório já foram indicadas algumas áreas que necessitam de melhoria. Assim,
considerando os objetivos gerais (OG) e objetivos estratégicos (OE) do Projeto Educativo, bem
como a monitorização dos processos (PP) realizados ao longo deste ano, as metas para
2019/2020 sistematizam-se no seguinte quadro:
OG 1 – Educar para a Cidadania e Desenvolvimento
Plano Anual de Atividades - PAA
N.º de atividades do PAA
N.º de projetos (PAA) internos e externos
OE 1.1. Cidadania ativa e responsável
Manter os projetos âncora, no âmbito da cidadania ativa e da
sustentabilidade
OE 1.2. Planificação e avaliação da ECD
Justapor a área da Cidadania e Desenvolvimento com a disciplina de Área de
Integração.
No âmbito do projeto âncora “Sustentabilidade”, candidatura ao projeto
nacional Eco-Escolas
OE 1.3. Mobilidade no espaço europeu
N.º de “Visitas ao Estrangeiro”, por curso
N.º de projetos ERASMUS+ (aumento das candidaturas a mais de uma
tipologia de projetos ERASMUS+ (AK1 e AK2)
N.º de mobilidades europeias (ERASMUS+)
Manter a Certificação VET
N.º de projetos e atividades eTwinning
Taxa de execução do PAA
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Execução em
2018/2019
24
15

Meta para
2019/2020
≥24
≥15

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Sim

-

Sim

1

≥1

1

≥2

18
Sim
2
70%

≥32
Sim
≥2
≥70%

OG 2 – Ministrar formações de natureza qualificante...
Planeamento da oferta educativa e número de alunos
PP.01 - Manter o mesmo número de turmas aprovadas (nível 4)
PP.02 - Manter ou aumentar o número de alunos matriculados (1.º ano)
OG 3 – Promover o sucesso educativo e profissional
(EQAVET - Indicadores 4, 5, 6a e 6b)

Execução em
2018/2019
6
156
Execução em
2018/2019

Meta para
2019/2020
6
≥156
Meta para
2019/2020

3,8%
12,9%
16,9%
59,1%
28,0%
4,1%
7,7%
Em estágio
83,9%
13,99
17,8
13,2
83,4%
91%
Entrevistas
+ 1 Inquérito por
amostragem
83,1%

3,7%
12,5%
16,8%
60%
29%
4%
7,4%
Contratação
84%
14
≥17,8
13,5
84%
≥1
92%
Inquéritos
online aplicados
a todos os alunos
84%

Suporte papel

Inquérito online

2018/2019
4
5
Em estágio
58%
65%
5%
201
100%
2018/2019
4
90,4%
2018/2019
1
44064
28306
171%
2018/2019
4
4
93%
80%
Prof. – 74,3%
Col. – 41,2%
Execução em
2018/2019
Sim
3
-

2019/2020
5
≥5
Contratação
≥65%
≥66%
≥5%
205
100%
2019/2020
≥4
91%
2019/2020
2
50000
29000
Sim
≥180%
2019/2020
≥4
≥4
94%
81%
Prof. - ≥75%
Col. ≥50%
Meta para
2019/2020
Sim
≥3
2

PP.03: Desenvolvimento da oferta formativa
Taxa de módulos em atraso (monitorização por período em todas as turmas)
Taxa de abandono escolar (CP – Cursos Profissionais)
Taxa de abandono escolar (CA – Cursos de Aprendizagem)
Taxa de conclusão (CP)
Taxa de conclusão (CA)
Taxa de absentismo (CP)
Taxa de absentismo (CA)
SPO - mais 2 psicólogas para acompanhamento e tutoria
Taxa de transição – nível 4 (CP – 85,2% + CA 75,7%)
Média das classificações (CP – 14 + CA 13,8)
Média das Classificações da FCT (CP – 18,2 + CA 17,4)
Média das classificações da PAP/PAF (CP – 14,7 + CA – 11,7)
Satisfação da entidade de acolhimento (taxa)
Observações/ sugestões da entidade de acolhimento
Satisfação dos alunos (taxa)
Instrumentos de recolha da satisfação dos alunos perante a escola e os seus
serviços
Satisfação dos encarregados de educação - EE (taxa)
Instrumento de recolha da satisfação dos EE perante a escola e os seus
serviços
PP.04: Empregabilidade e Prosseguimento de estudos
N.º de ações de empregabilidade ou prosseguimento de estudos
N.º de ações com instituições de ensino superior
SPO - mais 2 psicólogas para acompanhamento e tutoria
Taxa de empregabilidade
Taxa de empregabilidade na área de formação
Taxa de prosseguimento de estudos
N.º de acordos/protocolos
Satisfação dos empregadores de ex-alunos
PP.05: Gestão Administrativa e Financeira
Grau de satisfação com os serviços administrativos
Taxa de execução orçamental das candidaturas
PP.06: Comunicação
N.º de ações destinadas à comunidade educativa
Reporte estatístico das redes sociais (n-º de acessos)
Dados estatísticos de acesso ao site
Divulgação da escola (projetos e atividades) através do YouTube
Taxa de procura de cursos
PP.07: Gestão de Recursos Humanos e Materiais
Resultado da avaliação de desempenho de professores
Resultado da avaliação de desempenho de colaboradores
Grau de satisfação geral dos professores
Grau de satisfação geral dos colaboradores
Aumentar o n.º de participação dos professores e colaboradores no
preenchimento do inquérito de satisfação
PP.7 - Investimento na formação de Professores e Colaboradores (EQAVET Indicador 2)
Divulgação de oportunidades de formação
N.º de sessões de formação promovidas pela escola
Plano de formação contínua com ações acreditadas ou certificadas
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PP.8 – Gestão do Sistema de Garantia da Qualidade e Melhoria Contínua
Meta para
2019/2020
Obtenção do
Selo EQAVET
Ações de melhoria, a implementar em 2019/2020, propostas pelos professores, colaboradores e alunos nos
inquéritos/entrevistas aplicados em 2018/2019
Ampliação do espaço físico da escola
Criar mais zonas de convívio e lazer para os alunos
Infraestruturas Wi-fi/Internet
Aquisição de mais equipamentos/recursos
Salas de aula/equipamentos
Criação de mais uma sala para Multimédia
Funcionamento do bar
Aumento do número de micro-ondas no bar
Projetar a escola para a comunidade, em geral (Comunicação/Divulgação)
Gestão dos horários e distribuição das salas
2018/2019 foi o ano de arranque, na EPROMAT, do Sistema de Garantia da Qualidade, com o
envolvimento dos stakeholders e a assunção de responsabilidades de toda a comunidade.
Definiram-se as metas e objetivos para o ano letivo, de acordo com os indicadores EQAVET.

7.

CONCLUSÃO

Após a análise dos indicadores, das melhorias propostas, e das taxas globais de satisfação,
consideramos que a EPROMAT apresenta bons resultados e um sistema de avaliação alinhado
com o Sistema Europeu da Qualidade EQAVET.
A escola detém um quadro de pessoal qualificado e estável, quer ao nível do pessoal docente
quer do pessoal não docente.
As instalações são atuais e adequadas, dispondo de salas e laboratórios específicos para cada
curso e equipados com todos os recursos necessários para a formação dos alunos.
A EPROMAT dispõe de um bar que serve a comunidade escolar e de uma de Biblioteca/Sala de
Apoio para os alunos trabalharem de forma autónoma ou orientados por professores de apoio.
Dispõe ainda de um Gabinete Médico e de uma Técnica Socorrista certificada.
De realçar os serviços prestados pelo SPO (Serviço de Psicologia e Orientação), com três
psicólogas (1 Interna e 2 em estágio e, posteriormente, contratadas) que presta apoio psicológico
individualizado aos alunos e às suas famílias, bem como informações sobre saídas académicas e
profissionais, promovendo a sua preparação para o mercado de trabalho e orientando o seu
percurso pós-formação.
Os pontos fortes enunciados pelos alunos, professores e colaboradores e as avaliações dos
encarregados de educação e dos stakeholders externos são exemplo de uma escola que prepara
os seus alunos para a vida, com competências pessoais e profissionais, uma escola preocupada
com o bem-estar de todos, dinâmica e com qualidade.
Matosinhos, 10/09/2019
A Diretora Pedagógica: Cristina Bastos

Atualizado em 17/12/2019
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