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Síntese
Este Relatório/Balanço Anual norteia-se pelos objetivos do Projeto Educativo e tem como finalidade
avaliar as atividades e o serviço prestado pela EPROMAT, no ano letivo 2019/2020.

NOTA PRÉVIA
A EPROMAT – Escola Edmundo Ferreira sempre se preocupou com a qualidade dos seus serviços
e com o sucesso educativo dos seus alunos.
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,
retenção e de módulos em atraso. Esta avaliação interna procurava, 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 stekeholders cada um dos
setores de atividade da Escola, apontando os pontos fortes e os pontos fracos a necessitar de
análise e correção.
Em 2019/2020, foi concluído o processo de implementação do modelo 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), com toda a documentação enviada à ANQEP (Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional) em maio de 2020. Em 23 julho de 2020, decorreu a Auditoria
para a verificação de conformidade EQAVET. (Em 14 de setembro de 2020, a EPROMAT obteve o
Selo EQAVET para três anos).
É neste contexto que surge o presente relatório de avaliação do ano letivo 2019/2020, que foi
apresentado ao Conselho Consultivo, em 16/12/2020, juntamente com o Projeto Educativo (PE)
2019-2025, que já tinha obtido parecer positivo, na reunião do Conselho Consultivo, de
17.12.2019.
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 anterior sistema
de avaliação interna, 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, entre outros, que serão
objeto de análise neste relatório.
Não obstante todo o trabalho desenvolvido, o ano letivo 2019/2020 foi atípico, devido à pandemia
COVID-19, com a suspensão das atividades letivas presenciais em março e a implementação de
Ensino a Distância, no 3.º período, o que acabou por condicionar as metas previstas para
2019/2020 e que constam no “Mapa de Monitorização de Processos – Controlo de Indicadores”,
disponível na página da EPROMAT.
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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. Seleção de alunos;
3. Desenvolvimento da oferta educativa;
4. Empregabilidade e 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 2019/2020, 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 - 2019/2020
1.1.

CURSOS/TURMAS

Em 2019/2020, a EPROMAT teve 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

2019-2020
2
3
1
3
3
3
15

TURMAS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO (CEF – Tipo 3)
Cursos
Assistente Administrativo/a
Operador/a de Informática
Total de turmas

2019-2020
1
1
2

TURMAS DOS CURSOS APRENDIZAGEM
Cursos
Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Total de turmas

2019-2020
2
2
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Número total de turmas das várias modalidades de ensino, em regime diurno – 19 turmas.
Para além da oferta formativa acima descrita, e decorrente de uma parceria com a AECM
(Associação Empresarial do Conselho de Matosinhos), a EPROMAT foi entidade formadora de
Formações Modulares Certificadas, de nível 4, para adultos ativos/empregados, em regime póslaboral. Foram realizadas Formações Modulares em: Enologia; Informática; Língua Inglesa –
Atendimento; Marketing Digital e Cuidados de Beleza (esta, em parceria com o CEN, Centro de
Estética Nacional).

1.2.

NÚMERO DE ALUNOS POR CURSO/TURMA

CURSOS PROFISSONAIS de nível 4
ANO LETIVO
2019/2020

CURSO

(*) Número de alunos matriculados no início do ano letivo
ANO DE
ESCOLARIDADE
3.º

TURMA
MKT17

N.º DE ALUNOS (*)
MATRICULADOS
16

T. de Comunicação e
Serviço Digital

2.º

COD18

22

(Iniciado em 2018, em
substituição do T. Marketing)

1.º

COD19

26

3º

RED17

17

T. Marketing
(Última turma do curso)

2019/2020

2019/2020

Técnico de Informática –
Instalação e Gestão de
Redes

2.º
1.º

RED18
RED19

24
26

2019/2020

Técnico de Multimédia

3.º
2.º
1.º

MLT17
MLT18
MLT19

21
22
26

2019/2020

T. Turismo

3.º
2.º
1º

TUR17
TUR18
TUR19

21
27
28

2019/2020

T. Vitrinismo

3.º
VIT17
2.º
VIT18
1º
VIT19
Número total de alunos dos Cursos Profissionais

20
17
24
337

CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO (CEF), de nível 2 – Tipo 3 (9.º ano)
(*) Número de alunos matriculados no início do ano letivo
ANO LETIVO
CURSO
ANO DE
TURMA
N.º DE ALUNOS (*)
ESCOLARIDADE
MATRICULADOS
Operador/a de Informática
9.º
INF19
20
2019/2020
Assistente
9.º
CAD19
20
Administrativo/a
Número total de alunos dos Cursos CEF
40
CURSOS DE APRENDIZAGEM – Nível 4
ANO LETIVO
2019/2020
2019/2020

CURSO

(*) Número de alunos matriculados no início do ano letivo
ANO/PERÍODO
ESCOLARIDADE
3.º

TURMA

T. Turismo Ambiental e
TAR17
Rural
T. Turismo Ambiental e
2.º
TAR18
Rural
Número total de alunos dos Cursos e Aprendizagem

N.º DE ALUNOS (*)
MATRICULADOS
12
16
28

(Fonte: Programa eSchooling)

Número total de alunos nas várias modalidades de ensino – 405

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.

7

Fonte: http://infoescolas.mec.pt/areareserv/index.asp. Dezembro/2019
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2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - PROCESSOS E
INDICADORES
2.1.

PLANEAMENTO DA OFERTA FORMATIVA
PERCENTAGEM DE TURMAS OBTIDAS FACE ÀS PLANEADAS

Relativamente ao Planeamento da Oferta Formativa e ao Indicador “Percentagem de turmas
obtidas face às planeadas”, cujo valor meta para 2019/2020 era de 100%, este ficou em
83,3%, ou seja, aquém do planeado, uma vez que não foi possível iniciar uma turma de um
curso de aprendizagem. Esta impossibilidade deveu-se à autorização tardia da sua abertura
pelo IEFP, originando a falta de candidatos, pois já se encontravam matriculados noutras
ofertas/escolas.
No entanto, o número de alunos nos cursos profissionais teve um aumento de 5,6%. A
percentagem do número de alunos nos cursos CEF manteve-se, mas verificou-se um
decréscimo do número de alunos os cursos de aprendizagem de 42,8%. Esta redução deveuse não só à impossibilidade de abertura de uma turma, acima referido, como também à
redução do número de alunos nas duas turmas existentes. (Este resultado será mais
explicitado no indicador do abandono escolar).
Apesar do exposto, foram cumpridas as metas estabelecidas pela ANQEP, pela DGEstE e pela
Câmara Municipal de Matosinhos para o número de turmas e número de alunos por turma.

2.2.

SELEÇÃO DE ALUNOS – NÚMERO DE CANDIDATOS AOS CURSOS
E NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO 1.º ANO

Face aos candidatos existentes em 2018/2019 (267 candidatos), em 2019/2020, propusemo-nos
a atingir o valor meta de 270 candidatos, para a oferta planeada, cursos de nível 4, profissionais
e aprendizagem. No entanto, o número de alunos candidatos foi menor do que o previsto (241
candidatos). Esta situação prendeu-se com:
1. A rede aprovada para o concelho de Matosinhos, para este ano letivo (2019/2020), com
as mesmas ofertas em várias escolas do concelho. Como exemplo, 4 escolas com o curso
profissional, Técnico de Multimédia e 4 escolas com o curso profissional Técnico de
Turismo.
2. A impossibilidade de abertura de uma turma de um curso de aprendizagem.
Apesar dos contactos com o IEFP, acerca das nossas preferências de abertura de cursos para este
ano letivo, conforme previsto no Plano de Ação, recebemos a informação tardiamente, só nos foi
tendo sido esta comunicada só em 26 de julho de 2019, pelo que não nos foi possível angariar
alunos suficientes para iniciar essa turma, mesmo com todos os esforços desenvolvidos em
termos de comunicação. Iniciaram assim apenas 5 das 6 turmas inicialmente programadas.
Igualmente, o valor meta de 156 alunos, estipulado para o número de alunos a matricular no 1.º
(10.º) ano, também sofreu um decréscimo, uma vez que se efetivaram apenas 130 matrículas,
pelas mesmas razões acima aduzidas.

2.3.

DESENVOLVIMENTO DA OFERTA FORMATIVA - INDICADORES
DE SUCESSO EDUCATIVO

NOTA EXPLICATIVA
Antes da análise dos indicadores de sucesso educativo, é necessário ter em mente que as escolas
encerraram duas semanas antes do final do 2.º período e que os alunos tiveram aulas a distância,
não só nessas duas semanas, como também em todo o 3.º período, com todos os
constrangimentos que esta situação causou.
Apesar de um Plano de E@D (Plano de Ensino a Distância) coerente e bem avaliado pelos alunos,
encarregados de educação e até pelos professores, a falta de aulas presenciais em todas as
disciplinas/módulos/UFCD, nas três componentes, inclusivamente na componente tecnológica,
que requer um acompanhamento mais específico e equipamentos adequados, condicionou
muitas das metas delineadas para este ano letivo. Apesar de tudo, alguns indicadores
aproximaram-se do previsto e alguns (poucos) apresentaram ligeiras melhorias.
De salientar que a escola disponibilizou 64 portáteis e PC aos alunos que não tinham
equipamentos, bem como 15 kits de net móvel. Também foram emprestados 5 portáteis a
professores. Para além deste equipamento, foram cedidos outros recursos específicos, como
materiais para maquetagem, para os alunos de Vitrinismo. Deste modo, procurámos que todos
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os alunos tivessem as mesmas oportunidades e pudessem trabalhar em igualdade (a possível) de
circunstâncias.

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
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 foi de 8,9% bem mais
alta do que no ano anterior (de 3,8%) e longe da taxa prevista para 2019/2020 (3,5%).
De referir que os alunos não puderam usufruir dos mecanismos de recuperação estipulados no
Regulamento Interno que prevê, para além do primeiro recurso, as épocas formais de
recuperação, estabelecidas no Calendário Escolar, através das PAVE (Provas de Avaliação
Extraordinária). Também não foi possível cumprir o Regulamento Interno, relativamente à
possibilidade 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. Não obstante estas dificuldades, foi possível cumprir o
estipulado no Regulamento da PAP (Prova de Aptidão Profissional), isto é, os alunos de 3.º ano só
poderem apresentar a sua PAP com o número máximo de 5 módulos em atraso. Para estas
recuperações muito contribuíram o apoio individualizado e, até por vezes, presencial que os
professores disponibilizaram aos alunos.
Concluindo, devido à situação do COVID-19, não foi possível efetuar as habituais recuperações
modulares previstas no Calendário Escolar. Assim, terá de existir uma estratégia que permita a
recuperação deste tempo perdido, nomeadamente a criação de uma época especial de melhoria
no início do próximo ano letivo.

b. TAXA DE ABANDONO ESCOLAR
Outra taxa que assume crucial importância nos objetivos estratégicos comunitários, nacionais e
regionais é a taxa de abandono escolar. Assim, também este objetivo é tido em consideração nos
documentos estruturantes da escola e, inclusive, foram colocadas no Plano de Ação atividades
que visavam a sua redução, de acordo com os objetivos estratégicos da escola, e efetuou-se a
sua monitorização sistemática de forma a reduzir potenciais desvios da meta estabelecida.
Também neste caso desenvolveram-se contactos com os Encarregados de Educação para uma
maior participação destes no acompanhamento dos seus educandos e no funcionamento da
escola.
Para uma melhor perceção da realidade existente, já que os cursos de Aprendizagem se destinam
a jovens até aos 25 anos e os cursos Profissionais a jovens até aos 20 anos, separámos a
monitorização desta taxa por estas duas modalidades de formação.
A taxa de abandono escolar é calculada com o n.º de alunos desistentes / n.º de alunos
matriculados * 100.
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Como meta para os cursos profissionais foi estipulado o valor de 12,5%. Constatámos que até
abril, a taxa de abandono foi inferior (7,4% em dezembro e 11,1% em abril), no entanto, no final
do ano letivo, verificou-se um agravamento da taxa de abandono/desistência para 14,87%.
Já nos Cursos CEF a taxa de desistência/abandono foi a exatamente a mesma do ano transato,
com 4 alunos desistentes (10%): 1 desistente no curso Operador de Informática e 3 desistentes
no curso Assistente Administrativo.
No que concerne os cursos de aprendizagem, a taxa de desistência foi de 17,84%, também
superior ao valor meta estipulado para este ano letivo (2019/2020) e que era de 16,8%.
Convém referir que, decorrente do contexto de pandemia e de perda de emprego, vários alunos
tiveram necessidade de abandonar a escola para irem trabalhar e ajudar as suas famílias, situação
que se verificou, sobretudo em maio e junho/2020.
De qualquer modo, numa modalidade ou na outra, a verdade é que a taxa de abandono escolar
é bastante elevada na EPROMAT, devendo ser um indicador a monitorizar e a trabalhar pelas
equipas pedagógicas, com o apoio do SPO (Serviço de Psicologia e Orientação).

c. TAXA DE CONCLUSÃO
Um dos objetivos estratégicos da escola, indicado no seu Projeto Educativo e alinhado com o
EQAVET é o aumento da taxa de conclusão dos cursos por parte dos alunos. Também no Plano
de Ação foram contempladas medidas para melhorar este objetivo, sendo estas coadjuvadas
pelas atividades incluídas no Plano Anual de Atividades e nas ações tendentes a aumentar o
envolvimento dos stakeholders em todo o ciclo da qualidade da escola. Apesar disso, e mais uma
vez decorrente do contexto COVID-19, não foi possível dinamizar o suficiente as parcerias com os
stakeholders externos, nem realizar muitas das atividades previstas no PAA (Plano Anual de
Atividades).
Relativamente à análise deste indicador, importa destacar que os cálculos efetuados tiveram em
consideração todos os alunos que entraram no ciclo formativo e não apenas os que são
considerados no último ano da formação. Estes dados dizem respeito ao ciclo formativo que
iniciou em 2017 e terminou em 2020.
Também neste caso, para uma mais correta análise dos resultados obtidos, fizemos a separação
entre os cursos de aprendizagem e os cursos profissionais.
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 – 90%;
 Cursos de Aprendizagem – 34,5% - taxa superior ao valor meta de 29%;
 Cursos Profissionais – 55,5% - taxa inferior ao letivo passado (59,1%.) e também inferior
ao valor meta de 60%.
Este indicador/valores têm que ser trabalhados no próximo ano letivo.
Média de conclusão dos 4 cursos profissionais no 3.º ano é de 80%.
Também no 3.º ano, mas no curso de aprendizagem, a taxa de conclusão é de 75%.
Regressando ao facto de a taxa conclusão dos cursos profissionais ser de 56%, mais baixa do que
no ano/ciclo anterior (59,1%), e considerando que esta taxa se calcula tendo como referência o
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número de alunos matriculados no 1.º ano, é possível compreender este valor, 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
(2017/2018)
28
29
27
27

N.º de alunos que
concluíram o curso
(2019/2020)
14
15
17
14

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, em 2018/2019, já não se iniciou o curso T. de
Marketing, substituindo-o pelo T. de Comunicação e Serviço Digital.
Outro constrangimento que contribuiu para a não conclusão (não aprovação) de alguns alunos,
foi o facto de as aulas se realizarem a distância, condicionando o aproveitamento dos alunos. No
entanto, até 31 de dezembro de 2020, ainda há a possibilidade de alguns alunos terminarem os
seus cursos, pelo que, na primeira quinzena de setembro/2020, os professores estiveram
disponíveis para apoiar os alunos na recuperação das aprendizagens, de modo a concluírem os
seus cursos. Foi também, criada uma época de recuperação extraordinária para todos os alunos,
sem qualquer custo para a realização das PAVE (Provas de Avaliação Extraordinária), em25, 28 e
29 de setembro/2020.
Assim, para 2020/2021, pretendemos que o valor/meta da taxa de conclusão dos cursos
profissionais seja de 65%.
Relativamente à taxa de conclusão no curso da aprendizagem, conseguimos ultrapassar o
valor/meta estipulado para 2019/2020 (29%), uma vez que a taxa de conclusão deste curso foi
de 34,6%.

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 cursos CEF a taxa de absentismo foi praticamente nula, uma vez que os
alunos que concluíram tiveram que recuperar todas as faltas dadas.
A redução desta taxa, conforme descrito no Projeto Educativo, no Documento Base e no Plano
de Ação, é também fundamental para a prossecução dos objetivos estratégicos da escola, pois
leva-nos de encontro ao pretendido aumento da conclusão dos cursos por parte dos alunos e ao
aumento da taxa de transição dos cursos. Foi também desenvolvida uma monitorização mensal
desta taxa de forma a reduzir os desvios em relação à meta estabelecida.
Assim, procurámos aumentar a participação dos alunos em projetos locais, principalmente com
as empresas e com a autarquia, em projetos nacionais, como é o caso do Parlamento dos Jovens,
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do Programa Eco-Escolas, do Projeto Internet Segura, do Campeonato das Profissões do IEFP, e
mesmo em projetos internacionais, seja no âmbito do ERASMUS+ ou financiados diretamente
pela escola, na tentativa de melhorar a sua aprendizagem e autonomia. Infelizmente, muitos
destes projetos (incluídos no PAA) não se puderam concretizar, devido ao contexto decorrente
do COVID-19.
Relativamente aos cursos Profissionais, a taxa de absentismo foi de 5,8%, superior à do ano
transato (4,1%) e abaixo do valor/meta estipulado para 2019/2020 (4%). 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 pode baixar. De qualquer modo, este será um indicador a
melhorar.
Quanto aos cursos de aprendizagem, a taxa de absentismo foi de 11,1%, superior à taxa do
“período” anterior (7,7%) e também superior ao valor/meta planeado para 2019/2020 (7,4%).
Estes alunos recuperam as faltas mensalmente, pelo que é imprescindível também melhorar este
indicador, nesta modalidade de cursos.
Mais uma vez, salientamos que o facto de as aulas se realizarem a distância levou a alguma
desmotivação por parte da generalidade dos alunos, também decorrente de nem todos terem as
mesmas condições físicas e os mesmos recursos nas suas casas.
Apesar dos constrangimentos sanitários, é crucial a implementação de outras estratégias para
reduzir estas taxas.
13

e. TAXA DE TRANSIÇÃO
A taxa de transição foi calculada com os alunos dos cursos profissionais, dos 1.º e 2.º anos. Apesar
de esta ser uma taxa calculada no final de cada ano letivo, ao longo do ciclo de três anos, os
alunos têm a possibilidade de recuperar os módulos/UFCD de anos anteriores, conforme o
Regulamento Interno. Em 2019/2020, a taxa de transição foi de 83,7%, ligeiramente inferior ao
valor/meta planeado de 84%.
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.
Os cursos CEF, sendo Tipo 3, têm a duração de um ano, pelo que é uma taxa não aplicável nestes
cursos.
Os cursos de aprendizagem têm uma periocidade distinta, pelo que esta taxa não lhes é aplicável.

f. MÉDIA DAS CLASSIFICAÇÕES DOS ALUNOS
Este indicador, que está incluído no objetivo estratégico respeitante ao sucesso escolar, deverá
ser contextualizado com a classificação da Formação em Contexto de Trabalho e da Provas de
Aptidão Profissional ou Provas de Avaliação Final, que inclui a avaliação dos stakeholders
externos, sejam eles representantes das empresas ou especialistas nas áreas dos cursos.
Para os cursos de nível 4 (profissionais e aprendizagem), o valor/meta estipulado para 2019/2020
era de 14 valores.

Assim, 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 13,95 valores;
 Cursos de Aprendizagem - (Escala de 0 a 20) – Média 13,5 valores;
Assim, nos cursos de nível 4 (Profissionais e Aprendizagem) a média é de 13,7 valores: um
resultado a melhorar, perante o valor esperado. De salvaguardar que esta meta (14 valores) foi
atingida no final do 1.º período, com os alunos em aulas presenciais, tendo-se verificado uma
descida já em abri/2020 (13,8 valores).
Mais uma vez, se salienta que o facto de os alunos estarem a trabalhar a distância e sem o apoio
presencial dos professores condicionou o seu sucesso. Apesar de tudo, e considerando as
condições adversas, esta diferença de três décimas poderá ser recuperável em condições
normais.

g. CLASSIFICAÇÕES DA FCT (FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO) – ESTÁGIOS
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.
No entanto, decorrente das Orientações do ME e DGS e, também, do encerramento de muitas
empresas, devido ao COVID-19, a FCT sofreu alterações na forma e no tempo.
A concretização da FCT, nos cursos profissionais, concretizou-se da seguinte forma:
 Três turmas de 2.º ano (COD18 / RED18 / VIT18) realizaram a FCT integralmente em
empresas/entidades, pois estagiaram no 1.º período;
 Três turmas de 3.º ano (MKT17 / MLT17 / VIT17) realizaram os seus estágios em empresas
(com início em janeiro até 13 de março), mas em conformidade com os normativos do
ME, tiveram de completar as horas de FCT em falta, em regime de Prática Simulada;
 Duas turmas de 3.º ano (RED17 e TUR17), com a FCT prevista entre abril e julho, tiveram
que realizar Prática Simulada;
 Duas turmas de 2.º ano (MLT18 e TUR18), com a FCT prevista entre maio e julho, tiveram
que transpor as 250 horas de FCT para o 3.º ano, sendo que estas duas turmas realizarão
as 600 horas de estágio no 3.º ano.
Também nos cursos de aprendizagem, a FCT em empresas foi completada com Prática Simulada.
Os cursos CEF realizaram a sua FCT também regime de PS – Prática Simulada.
Assim, as médias das classificações de FCT/PS atingiram os seguintes valores:



Cursos de Educação Formação (CEF) – 3 (Escala de 1 a 5);
Cursos Profissionais e cursos de Aprendizagem – 16,6 valores;

Verifica-se que nos cursos de nível 4 (Profissionais e Aprendizagem) a média foi de 16,6 valores,
classificação menor do que a obtida no ano transato (17,8 valores) e cujo valor/meta seria a
manutenção dessa média.
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Também nos cursos CEF, a classificação média da PS (Prática Simulada) foi menor: 3 (na escala de
1 a 5), em contraponto com a média de 5, no ano letivo anterior.
Esta redução nas médias poderá ser explicada pela diferença entre práticas simuladas, em regime
não presencial, versus estágios em contexto real de trabalho, em regime presencial, apoiados
diretamente por tutores e orientadores. Consequentemente, a motivação dos alunos e a eficácia
dos objetivos da FCT foi condicionada pelo contexto de pandemia.
Apesar destas condicionantes, é um facto que este indicador tem de ser melhorado no próximo
ano letivo.

h. MÉDIA DAS CLASSIFICAÇÕES DA 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).
A média manteve-se e considera-se um bom resultado.
 Cursos Profissionais – 14,7 valores;
 Cursos de Aprendizagem – 13 valores.
Perante estes resultados, nos cursos de nível 4:
Nos cursos profissionais, a classificação média da PAP (14,7 valores) aumentou, relativamente ao
ano transato (13,2 valores) e ultrapassou o valor/meta previsto para 2019/2020, de 13,5 valores,
pelo que se verificou uma melhoria.
Nos cursos de aprendizagem, a classificação média da PAF (13 valores), também ultrapassou a
média do ano transato (11,7 valores), verificando-se uma melhoria, embora seja um indicador a
considerar no próximo ano letivo, nesta tipologia de cursos.

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
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 e aos empregadores de alunos
diplomados.

3.1.

SATISFAÇÃO DAS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO

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.
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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 e/ou sugestões que a
empresa considere pertinentes.
Este ano letivo, enfrentámos as consequências da já mencionada pandemia, pois:
 A FCT de quatro turmas dos alunos do 3º ano (3 cursos profissionais e 1 curso de
aprendizagem) foi interrompida, tendo que ser concluída em regime de Prática Simulada;
 A FCT de duas turmas CP de 3.º ano foi integralmente alterada para Prática Simulada;
 A FCT de duas turmas dos alunos do 2º ano foi adiada para o 3.º ano, segundo
Orientações da ANQEP/ME;
 A FCT de três turmas dos alunos de 2.º ano foi, efetivamente, realizada em contexto de
empresa;
 Finalmente, as duas turmas dos alunos dos cursos CEF também foi integralmente
alterada para Prática Simulada.
Esta situação poderá enviesar os resultados, mas, após o tratamento dos questionários das
empresas de acolhimento dos alunos estagiários de nível 4 (cursos Profissionais e Aprendizagem),
a taxa de satisfação situou-se nos 84,1%.
Apesar de tudo, este resultado é melhor do que o do ano transato (83,4%) e superou,
ligeiramente, o valor/meta previsto para este ano e que se situava nos 84,0%.
No gráfico seguinte, foram selecionados apenas alguns itens dos questionários aplicados.

Entidades de Acolhimento - FCT
Pertinência deste para o mercado de
trabalho
Pertinência deste para a formação do/a
aluno/a
Vai de encontro às necessidades do mercado
de trabalho
Vai de encontro às exigências necessárias ao
desempenho das suas funções
Facilidade de comunicação com a EPROMAT
Iniciativa dos alunos
4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5
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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/proposta
de melhoria que considere pertinente.

3.2.

SATISFAÇÃO DOS ALUNOS

Apesar do constrangimento de os alunos não estarem na escola, tornando mais difícil obter um
maior número de respostas aos inquéritos, foi possível aferir o seu grau de satisfação perante
vários aspetos da vida escolar.
A taxa de satisfação global dos alunos de 90,4% resultou do cruzamento de vários questionários,
designadamente:
 Satisfação relativamente às atividades do PAA realizadas (apesar de em número
reduzido devido à situação de COVID-19) – 100%
Taxa de resposta de 97%.
 Satisfação relativamente a cada um dos professores, Diretores de Curso e de Turma,
Orientadores de FCT e Orientadores de PAP – Média global 4 (Escala de 1 a 5), com uma
taxa de satisfação de 80%.
Taxa de resposta reduzida, apenas 66%.
 Satisfação relativamente à escola – 95,9%.
Uma baixa taxa de resposta, 55,3%
 Satisfação perante o Plano E@D (Plano de Ensino à Distância) implementado no 3.º
período, na totalidade das turmas: taxa de satisfação de 85,7%.
Este foi o inquérito com maior número de alunos respondentes 89,9%.
A taxa global acima apresentada de 90,4% é ligeiramente menor do que a do ano transato (91%)
e também menor do que o valor/meta estipulado para 2019/2020 (92%). Não obstante, o facto
de os alunos não estarem na escola condicionou o número de respondentes, sendo, certamente,
esse o motivo para esta ligeira redução. Este será um dos aspetos a analisar/comparar no final do
próximo ano letivo.
Apesar de os inquéritos terem vários itens e abrangerem vários aspetos, passamos a mostrar
apenas alguns gráficos elucidativos das opiniões globais dos alunos:

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS PERANTE A ESCOLA
Este inquérito procurou saber a opinião dos alunos sobre a EPROMAT, relativamente a condições
de higiene e limpeza; mobiliário, recursos e equipamentos; segurança, ambiente disciplinar
dentro da escola; organização; eficácia na resolução de problemas, simpatia e cortesia dos vários

17

serviços.

Foi usada a escala de 1 a 5. (1 – Mau; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito bom)
De salientar que apenas 2 alunos avaliaram (globalmente) a escola com o nível 1 (1%).
O nível 2 foi atribuído por 6 alunos (3%).
23 alunos (11,7%) avaliaram a escola com 3.
84 alunos (42,6%) atribuíram o nível 4 e 82 alunos (41,6%) atribuíram o nível 5.
Isto perfaz uma taxa de satisfação positiva de 95,9%, conforme acima referido.
Também lhes foram pedidas sugestões/propostas de melhoria, passando a elencar, de seguida
as mais comuns:
Mais espaços de lazer e convívio; fazer com que a janelas abram; aumentar o espaço do bar e
aumentar o espaço de almoço para evitar muita gente em espera; aproveitar o pátio para
esplanada e zona de restauração; possibilidade de usar a biblioteca para estudar; horários menos
“pesados”; mais exigência na escolha dos novos alunos; melhorar a net e alguns equipamentos.
Apesar destas sugestões, muitos alunos, nos comentários, referiram que a escola é boa, que
gostam de a frequentar e que tem bons professores e funcionários.

PLANO E@D (ENSINO A DISTÂNCIA)
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13. Globalmente, como avalias o Ensino a Distância, neste 3.º período, na EPROMAT?

Este inquérito, de âmbito mais pedagógico, incidiu sobre constrangimentos do Ensino a Distância,
dificuldades sentidas, complexidade e adequabilidade dos prazos perante as tarefas pedidas
pelos professores, apoio dos professores e diretores de turma, interação com os colegas durante
as aulas online e problemas/dificuldades sentidas.
As principais dificuldades que os alunos referiram incidiram na falta de qualidade dos seus
equipamentos para a realização de determinadas tarefas, na gestão do tempo, a saudades da
escola e na falta de motivação para “trabalharem sozinhos”
Apesar destas dificuldades, a taxa de satisfação dos alunos perante o Plano E@D da escola foi de
85,7%, taxa que se distribui conforme o gráfico acima exposto.

3.3. SATISFAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Também os encarregados de educação responderam a dois inquéritos online: um sobre a
satisfação perante a Escola e outro sobre o Plano E@D (Ensino a Distância), uma vez que os seus
educandos estavam a ter aulas em casa.
Relativamente ao inquérito de satisfação perante a escola, houve uma adesão de 31,5%, 112
respostas. Apesar desta reduzida percentagem de respondentes, é um valor que consideramos
razoável, uma vez que muitos dos nossos encarregados de educação não tinham endereço
eletrónico, nem estavam habituados a responder online, pois os questionários dos anos
anteriores tinham sido sempre aplicados em suporte papel.
Neste inquérito foram abordados os seguintes pontos:
 Conhecimento da escola, do seu Projeto Educativo e Regulamento Interno;
 Conhecimento da página da EPROMAT e das plataformas de apoio aos alunos e EE, como
o eCommunity e o Moodle;
 Também procurámos saber a opinião dos EE sobre a EPROMAT, relativamente a
condições de higiene e limpeza; mobiliário, recursos e equipamentos; segurança,
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ambiente disciplinar dentro da escola; organização; eficácia na resolução de problemas,
simpatia e cortesia dos vários serviços.
Existia, ainda, uma questão de resposta aberta e facultativa, a saber:
O que é que a EPROMAT pode fazer para os Encarregados de Educação participarem mais/melhor
na vida da escola.
Foi proveitoso saber que mais de 80% dos encarregados de educação conhecem o nosso Projeto
Educativo e Regulamento Interno, mas também muito útil constatar que precisamos de
implementar ações de melhoria de forma a promover um maior uso das plataformas da escola
pelos EE. O gráfico que se segue é elucidativo desta realidade:
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Nas questões sobre condições de higiene e limpeza; mobiliário, recursos e equipamentos;
segurança, ambiente disciplinar dentro da escola; organização; eficácia na resolução de
problemas, simpatia e cortesia dos vários serviços prevaleceu o nível 5 (muito bom) e, após cada
questão podiam fazer comentários. Transcrevemos, os que considerámos mais pertinentes,
sendo que na generalidade esses comentários eram positivos. O único aspeto negativo que foi
focado foi o seguinte:
O espaço da zona de almoço é muito reduzido. Como os alunos saem ao mesmo tempo não têm
sítio para almoçar ou lanchar devido ao espaço ser muito pequeno.
Citam-se os restantes comentários nas várias questões:
De salientar que todas as vezes que tive necessidade de comunicar com a escola, tive resposta
imediata; simpatia; aconselho esta escola a qualquer aluno.

A resposta à questão sobre do grau de satisfação global dos encarregados de educação (EE)
perante
a
escola
EPROMAT
expressa-se
no
seguinte
gráfico:

Assim e relativamente aos EE, 48,2% (54 EE) atribuíram o nível 5 (muito bom); 44,6% (50 EE)
atribuíram o nível 4 (bom); 5,4% (6 EE) avaliaram com o nível 3 (suficiente) e 1,8% (2 EE) não têm
opinião. Estes valores significam que a taxa de satisfação positiva perante a escola é de 98,2%.
Na questão aberta e facultativa: O que é que a EPROMAT pode fazer para os Encarregados de
Educação participarem mais/melhor na vida da escola, obtiveram-se apenas sete respostas, a
saber:
Melhoria no espaço de refeitório aumento do mesmo.
Melhorar os horários.
O comportamento.
Promover mais o anti-bullying visto que uma vez o meu educando afirmou que um colega seu
sofria com este problema.
Pelo que conheço está de boa qualidade.
Neste ano atípico em que as aulas foram online, acho que na verdade prejudicou o
aproveitamento dos alunos. Na medida em que foram entregues os trabalhos e os
professores mesmo assim marcaram faltas... Devia de haver mais cuidado nesse sentido.
Espero que as aulas presenciais regressem na medida do possível, se o maldito vírus deixar,
obviamente, para que possam recuperar o que foi perdido. Sem mais, a acrescentar, obrigada
a toda a comunidade escolar! Boas férias e bom descanso. Bem hajam!!
Nada.

Relativamente ao segundo inquérito, foi pedida a opinião dos encarregados de educação (EE)
sobre o Plano de Ensino a Distância (Plano E@D), implementado na escola, no 3.º período. As
questões incidiram sobre os equipamentos, o conhecimento do plano, a possibilidade do EE de
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acompanhamento do seu educando, as dificuldades sentidas, as condições para as aulas a
distância e o apoio dos professores.
De salientar que as principais dificuldades apontadas (e apesar do empréstimo de portáteis e PC
pela escola) foram: a falta de computador (partilha com a família); o acesso à internet; a gestão
do tempo; a impossibilidade de apoiar o/a educando/a.
Na questão final sobre o grau de satisfação sobre o Plano E@D, as respostas apresentam-se do
seguinte modo:
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Assim, a avaliação global do Plano E@D na EPROMAT apresenta-se do seguinte modo:
23 EE (16,4%) - Muito bom; 67 EE (47,9%) – Bom; 30 EE (21,4%) – Suficiente; 11 EE (7,9%) –
Insuficiente; 7 EE (5%) – Não têm opinião/Não tive oportunidade de acompanhar.
Assim se conclui que a percentagem de avaliação positiva se situa nos 85,7%.
Na última questão, pergunta aberta, pedindo sugestões de melhoria, obtivemos respostas
interessantes, mas algumas contraditórias. Dado o seu interesse, transcrevem-se na totalidade:
10. A opinião dos nossos Encarregados de Educação é importante. Assim sendo, gostaríamos
de saber se tem sugestões de melhoria para o Ensino a Distância. Em caso afirmativo,
qual/quais? (Resposta facultativa).
Mais controlo em testes ou fichas e mais disponibilidade para esclarecer dúvidas!
Conciliar ensino à distância com ensino presencial.
Na minha opinião, mediante a pandemia que atravessamos, os alunos deveriam ter
terminado o ano escolar 100% em casa.
No caso do meu educando, não foi positiva esta situação. As aulas presenciais são
necessárias para criar rotinas, que neste momento está muito difícil existirem. Com os meus
cumprimentos,

Desde que autorizaram as aulas presenciais, os alunos dos 10/11/12 anos deveriam estar
todos em aulas presenciais e terem mais fichas/ trabalhos.
Uma troca na dinâmica das aulas, o facto de o meu educando ter só uma pequena orientação
antes de realizar as tarefas das suas disciplinas (em determinadas disciplinas) não ajudou
minimamente, por isso, as aulas por videochamada deviam de ser mais frequentes.
Mais tempo para a realização das tarefas
Nos anos 11º e 12º os alunos deveriam ter ido à escola realizar uma avaliação em cada
disciplina.
Falta de apoio por parte dos professores. Plataforma de trabalho (Moodle) pouco acessível e
deveria haver outro tipo de apoios (como alertas e feedback se os trabalhos propostos estão
com os requisitos pretendidos).
Voltar ao ensino normal onde os formadores podem acompanhar o aluno e tirar duvidas em
tempo útil, assim como a interação entre os alunos em contexto escolar.
Gerir melhor o número de tarefas pedidas diariamente em algumas disciplinas.
Mais acompanhamento por parte dos professores para que os alunos completem a PAP
Um acompanhamento mais próximo dos alunos finalistas agendamento de reuniões para
tirar duvidas presencialmente um de cada vez
Continuar como estão. Pois dentro dos possíveis estamos todos a conseguir.
Pelo que tenho acompanhado, sempre que a minha filha necessita os professores estão
sempre disponíveis para ajudar.
Na minha opinião, os professores do meu filho têm sido impecáveis estão sempre disponíveis
e pelo que ele diz os professores estão sempre prontos a ajudar e a conversar com eles . Eu e
o meu marido que é o responsável o encarregado de educação embora tratamos das coisas
os dois e temos a mesma opinião essa escola é de excelência mesmo foi me recomendada na
época de transição do liceu para o curso e muito bem recomendada e nós também a
recomendamos pois ficamos pelo menos até a data muito satisfeitos com o vosso trabalho
com os alunos e a própria escola tem todas as condições necessárias. Muitos parabéns pelo
excelente trabalho. Continuem a ser a sim cumprimentos. Os pais do Aluno Hélder Almeida
curso de redes 18
Não tenho nenhuma sugestão, mas eu sendo mãe concordo que os alunos dariam muito mais
na escola e que se esta situação permitir em setembro vão voltar.
Como acompanhei o processo junto ao meu filho percebi o esforço de alguns professores em
estabelecer contato, fazer aulas online, explicar ... Alguns outros professores somente
passavam trabalhos e o aluno acaba se desinteressando. Outra questão que percebi foram os
próprios alunos... Desrespeito com professores e colegas, com horários. Compreendo que as
famílias têm encargos diferentes quanto a educação, rotina e sociabilidade. Mas, como
instituição talvez a Epromat eleve seu trabalho se interferir um pouco mais neste contexto
junto as famílias e a postura que adotam quanto a educação dos filhos. Sugiro um programa
de integração proposto aos pais que os habilitem a entender a realidade dos filhos , as
demandas tecnológicas e novo tempo que estamos vivenciando. Este programa poderia ser
proposto pelos psicólogos da Epromat com ajuda de professores de tecnologia e informática.
Ou poderiam buscar ofertas no mercado para preencher esta lacuna.
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Acho que os alunos as vezes deveriam ter uma videochamada sozinhos com os professores
para tirarem as suas dúvidas mais a vontade, principalmente para aqueles alunos mais
tímidos.
Considero que a alternativa adotada pela escola tem cumprido o estipulado pelo (Plan o
E@D), e como tal tem garantido o desenvolvimento dos alunos de forma continua durante
este período. Como sugestão acho que seria interessante que aproveitassem os alunos deste
curso para praticarem a sua aprendizagem desenvolvendo trabalhos que pudessem ajudar
empresas afetadas por esta pandemia com a divulgação dos seus produtos usuais ou
alternativos, (visto muitas empresas terem também arranjado outras oportunidades de
negócio), com a criação de campanhas de marketing e ou a gestão das redes sociais, que
seriam avaliadas como se de outro trabalho se tratasse. Seria ainda uma oportunidade da
Escola reforçar a lista de contactos para futuros estágios mais direcionados a este curso, e de
os alunos desenvolverem a capacidade criativa aplicando ao mesmo tempo os conhecimentos
adquiridos.
Em suma, fazendo a média das taxas de satisfação dos dois inquéritos aplicados aos encarregados
de educação (98,2% + 85,7%), obtemos o valor de 91,95%.
Este valor ultrapassa a taxa do ano transato (83,1%) e ultrapassa também o valor/meta
estabelecido para este ano letivo e que foi de 84%. Logo, houve uma melhoria.

3.3.

SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES DE EX-ALUNOS

Apesar de a empregabilidade ser tratada no ponto seguinte, os empregadores também são
stakeholders externos, pelo que o seu grau de satisfação é tratado neste capítulo.
A auscultação dos empregadores é fundamental para aferir da qualidade ministrada pela escola
e possibilitar, caso seja necessário, a revisão do que foi planeado através da adoção de melhorias,
muitas delas disruptivas relativamente às práticas utilizadas.
No que respeita ao indicador de satisfação dos empregadores com ex-alunos diplomados,
tínhamos previsto atingir uma percentagem de 70% de satisfação e conseguimos uma taxa de
100%, bastante superior ao estimado. Acontece que o número de respostas é baixo (apenas 11
respondentes), pelo que os dados obtidos não nos permitem retirar ilações acerca da real
satisfação dos empregadores relativamente aos ex-alunos diplomados.
Assim, torna-se urgente aumentar os contactos com os empregadores de forma a melhorar o
número de respostas.

4. EMPREGABILIDADE E PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS
Relativamente à taxa de empregabilidade na área de formação, estabelecemos uma meta de 65%
para o ciclo de 2015/2018, tendo sido atingida essa percentagem. O cálculo da empregabilidade
do ciclo 2017/2020 só será aferida, na sua primeira fase, em janeiro de 2021, pelo que ainda não
existem dados que confirmem o nosso valor/meta para este ciclo e que se situa nos 70%.
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Para aumentar esta taxa foram planeadas várias ações para a empregabilidade, levadas a cabo
pelo SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) com três Psicólogas. Mais uma vez, muitas dessas
ações não se puderam realizar pelo facto de os alunos terem de permanecer em casa.
Relativamente ao prosseguimento de estudos, 5% dos alunos de 3.º ano, ingressaram no ensino
superior, percentagem que igualou a nossa meta para 2019/2020.
Não puderam ser realizadas as habituais 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, em 2018/2019 foi de 201. A meta para 2019/2020 seriam 205
acordos e/ou protocolos, mas o facto de muitas turmas não realizarem os estágios em empresas,
assim como a obrigatoriedade de permanecerem em casa no regime de Prática Simulada fez
reduzir este valor, uma vez que apenas conseguimos estabelecer 148 acordos/parcerias.
As três psicólogas do SPO (Serviço de Psicologia e Orientação), e apesar das contrariedades deste
contexto sanitário, já têm em vista a contribuição para o plano de melhoria, não só ao nível da
empregabilidade como também fazendo o acompanhamento e a orientação dos alunos, quer nas
suas escolhas quer no apoio mais individualizado, em termos clínicos e educacionais, de tutoria.

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.

5.1.

TAXA DE EXECUÇAO DAS CANDIDATURAS

Relativamente à execução orçamental das candidaturas verifica-se que a meta prevista não foi
alcançada, pois previa-se que esta taxa fosse superior a 91% e, neste momento, está em 86,7%.
Apesar deste ano letivo estar enviesado pela suspensão das aulas e consequente redução da
despesa apresentada, a realidade é que mesmo no 1º período essa meta não estava a ser
atingida.
Para além disso, o confinamento a que foram sujeitos os alunos, e apesar da reação rápida com
que os nossos professores foram capazes de lidar com a situação, não conseguiu induzir uma
menor taxa de absentismo, sobretudo nos últimos meses do 3.º período (junho e julho), com o
consequente aumento da taxa de execução orçamental das candidaturas, conforme esperado.

5.2.

GRAU DE SATISFAÇAO COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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.
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5.3.

NÚMERO DE RECLAMAÇÕES

Tendo por base o resultado do ano letivo 2018/2019, estabeleceu-se como meta para 2019/2020
o não ter qualquer reclamação. Acontece que existiu uma reclamação de uma encarregada de
educação que motivou com que esta meta não fosse atingida.
O feedback dos stakeholders, seja ele positivo ou negativo, serve de base para a revisão dos
procedimentos adotados.

6. 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
externa. Para obtermos os resultados esperados, trabalhámos 4 indicadores. Passamos a indicar
esses indicadores e os resultados obtidos em 2019/2020

6.1.

NÚMERO DE AÇÕES DESTINADAS À COMUNIDADE EDUCATIVA

Apesar da meta estabelecida apontar para a realização de duas ações destinadas à comunidade
educativa, apenas se conseguiu efetuar uma, já que estas normalmente são realizadas com mais
frequência no último período e este não aconteceu da forma habitual. Assim, não se vai atingir o
objetivo traçado inicialmente.

6.2.

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DAS REDES SOCIAIS

Neste indicador estabeleceu-se uma meta de 50.000 visualizações de notícias da escola nas redes
sociais e, no final do ano letivo já se tinham atingido 640067 visualizações, ultrapassando em
muito o previsto, o que demonstra que o Plano de Comunicação desenvolvido está a ser eficaz
neste ponto.

6.3.

DADOS ESTATÍSTICOS DE ACESSO AO SITE

Ao contrário do indicador anterior que ultrapassou de uma forma clara a meta prevista, este
indicador está bastante abaixo do pretendido, que era de 29.000 acessos. De facto, ter apenas
9868 acessos no final do ano letivo mostra que algo tem de ser feito urgentemente.
A melhoria do site, que está prevista no Plano de Ação, vai melhorar também todo o processo de
melhoria contínua da escola e facilitar o envolvimento dos stakeholders internos e externos.
Estamos convictos que vai aumentar a transparência da escola, melhorando a sua imagem e a
confiança que os stakeholders vão ter nesta.

6.4.

TAXA DE PROCURA DE CURSOS

Apesar da diminuição de turmas e de alunos verificada no ano letivo 2019/2020, a procura dos
cursos foi superior ao esperado, pois fixou-se uma taxa de procura de 180% e, em dezembro de
2019, essa taxa era de 185%. A taxa de 185% manteve-se até ao final do ano letivo, que
ultrapassou o valor/meta estabelecido.
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7. PROJETO EDUCATIVO E REALIZAÇAO DO PAA (PLANO ANUAL
DE ATIVIDADES)
O Projeto Educativo 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. No Regulamento Interno,
foram 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 e, também, sendo incluída na disciplina de
área de Integração.
A não segmentação dos domínios por anos de escolaridade foi uma decisão fundamentada, uma
vez que os temas integradores deste ano letivo (2019/2020) se mantiveram: a “Sustentabilidade”
e a “Cidadania Ativa” são 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.
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, foi cumprida a ação de melhoria de planificar e trabalhar a
Cidadania e Desenvolvimento, 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 permitiu que o grau de
participação dos alunos/turmas fosse mais consistente e sistematizado.
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Em 2020/2021, pretende-se continuar com os mesmos projetos âncora e com o mesmo
procedimento para trabalhar a Cidadania e Desenvolvimento na escola.
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+.
No decorrer do ano letivo 2019/2020, a escola teve 2 projetos Erasmus+ aprovados: KA1 –
Mobilidade Individual para fins de aprendizagem – estágios, onde 6 alunos do 3º ano dos cursos
de Multimédia e de Vitrinismo, estagiaram em Madrid e 1 formação staff (Diretor de curso do
Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes) e um projeto KA229 – Intercâmbio
escolar. Neste último projeto, das 3 visitas a escolas agendadas só se realizou uma, devido à
pandemia, com a participação de 5 alunos e 2 professores acompanhantes.
Também em 2019/2020, foi elaborada nova candidatura para a renovação da certificação VET.
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.
Lamentavelmente, e apesar de agendada e já suportada pela Escola, devido ao contexto de
pandemia, não foi possível realizar a Visita a Paris, com a turma finalista do curso profissional de
Turismo, marcada para março de 2020.
Como ação de melhoria para 2020/2021, pretendemos diversificar a tipologia e as temáticas dos
projetos ERASMUS, bem como potenciar a plataforma eTwinning e desenvolver vários projetos
com várias turmas (no mínimo, dois projetos eTwinning).

7.1 TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA)
Relativamente a este indicador importa referir que estão incluídas no PAA as atividades
desenvolvidas com parceiros locais ou regionais, como é o caso das atividades de apoio à Câmara
Municipal e a empresas protocoladas, com parceiros nacionais, como é o caso do apoio a
atividades da ANESPO ou a participação no Campeonato das Profissões desenvolvido pelo IEFP,
ou o Parlamento dos Jovens, promovido pela AR, IPDJ e ME (Assembleia da República, Instituto
Português do Desporto e Juventude e Ministério da Educação, respetivamente) e até
internacionais pela Formação em Contexto de Trabalho, formação e contactos com entidades da
Comunidade Europeia. Importa ainda referir que todas as atividades incluídas no PAA contêm a
indicação de qual o objetivo estratégico do Projeto Educativo a que dizem respeito.
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.
A meta estabelecida de execução do PAA para o ano letivo de 2019/2020 é de 71%., superior em
1% à taxa apurada no ano letivo 2018/2019. Como verificámos no mapa de monitorização e no
balanço intercalar, a taxa encontrada em abril de 2020 foi de 46,7%, taxa que se manteve até ao
final do ano letivo e que ficou aquém das expectativas.
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Com a situação excecional provocada pela pandemia do COVID-19 que se manteve após abril, e
não permitindo realizar quaisquer atividades, verificou-se uma baixa taxa de execução (46,7%),
não sendo possível atingir a previsão inicial.
Este será um indicador a melhorar, apesar de a sua não consecução se dever a uma situação
excecional e não imputável à escola.

8. 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 2019/2020, a EPROMAT contou com 35 professores/formadores, sendo 33
professores internos e 2 formadores externos em cursos de Aprendizagem. Nesta contabilização,
inclui-se uma professora, que apesar de estar de baixa médica, pertence ao quadro da escola.
O corpo não docente e 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

Bachare- 12º
lato
ano

TOTAL

Total

9

24

2

0

35

Homem

3

7

2

0

12

Mulher

6

17

0

0

23

9º ano

TOTAL

FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES

Mestrados

Licenciados

12º ano

29

Total

3

6

4

6

19

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:
 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.

4.1. 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 Regulamento da Avaliação de Desempenho,
publicitado na página da Escola e que tem por base o 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 é ponderada a avaliação 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 da média da avaliação de desempenho docente foi de 4,57, numa escala de 1 a 5.
Dado que as atividades letivas, PAP reuniões de avaliação e recuperações modulares se entendem
até ao final de julho, a devolução dos resultados e sessão com cada professor só é feita no ano
letivo seguinte.
Este é um aspeto que continua a exigir uma ação de melhoria por parte da direção pedagógica,
pois a data prevista (setembro/2020) não foi possível de cumprir devido às exigências de
planeamento e preparação de um ano letivo (2020/2021) com um contexto sanitário excecional.
Uma vez que os docentes apresentam o seu Relatório de Desempenho até ao dia 10 de agosto,
pretende-se que a avaliação de desempenho docente seja calculada e finalizada até ao final do
mês de agosto e que a devolução dos resultados, bem como as sessões/entrevistas com os
docentes seja feita na primeira semana de setembro.
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4.2. 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.

4.3. 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.

Considerando a proposta de melhoria do ano anterior de aumentar a taxa de colaboradores
respondentes a este inquérito foi esta cumprida e verificou-se que participaram neste inquérito
15 colaboradores (mais do dobro do ano anterior) e 28 professores. Assim, a taxa de resposta a
este instrumento para aferir o grau de satisfação dos professores e dos colaboradores foi a
seguinte: professores – 82,9% e colaboradores – 78,9%.
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.

31

Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES

Condições de higiene e segurança das instalações e equipamentos
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Analisando as respostas a esta questão, verifica-se que o grau de satisfação com este item é positivo, já que, no total (professores e colaboradores) as respostas se distribuíram
pelo Satisfeito e Muito Satisfeito. Apenas 1 (um) professor se manifestou como “Pouco satisfeito”. No entanto, constata-se, relativamente ao ano anterior, um decréscimo nas
respostas “Muito satisfeito” que atribuímos ao contexto sanitário e às exigências rigorosas de limpeza e desinfeção das instalações. Um aspeto a ter em conta, no futuro.
Conforme acima referido, verificou-se uma melhoria, relativamente ao ano transato, no que concerne o número de respostas dos colaboradores, já que a taxa de resposta que
tinha sido de apenas de 36,8% se situou agora nos 78,9%.

Modo como a escola lida com conflitos, indisciplina ou problemas sociais
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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Os resultados também aqui variam, entre os professores e os colaboradores.
Salienta-se o Muito Satisfeito e o Satisfeito nos professores, no entanto, relativamente aos colaboradores, e apesar de o grau de satisfação prevalecer francamente positivo,
verificaram-se 2 respostas (13,3%) de insatisfação.

MOTIVAÇÃO (pessoal)
Contribuir para a Missão da EPROMAT
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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A motivação pessoal dos professores e colaboradores é fundamental para o bom funcionamento da escola e, consequentemente, para o sucesso dos alunos e
desenvolvimento pessoal e profissional de todos. Por este motivo, procurámos aferir a motivação do pessoal docente e não docente para a missão da EPROMAT, bem como
para outros aspetos fundamentais para um bom desempenho da escola e dos seus professores e colaboradores.
Quer os professores quer os colaboradores se sentem motivados para contribuir para a missão da EPROMAT. Este é um resultado importante para que a EPROMAT continue
com a sua missão expressa no PE. (Nota: Apenas 1 professor, num universo de 43 respondentes a esta questão, se manifestou com o pouco motivado).

MOTIVAÇÃO (pessoal)
Aprender novos métodos de trabalho
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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Apesar do grau diferente de motivação, todos os docentes e não docentes se manifestaram motivados para aprender novos métdos de trabalho. Esta abertura/motivação é
geradora de mudança e crucial para o sucesso de uma organização.

MOTIVAÇÃO (pessoal)
Desenvolver trabalho em equipa e participar em projetos de mudança
Grau de satisfação dos PROFESSORES
Grau de satisfação dos COLABORADORES
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Quer os professores quer os colaboradores também se sentem motivados para trabalhar em equipa e para participar em projetos d e mudança.
Este é o resultado do trabalho colaborativo que se vem implementando ao longo dos últimos anos e de uma cultura de escola aberta, participativa e dinâmica, em que todos
pretendem contribuir para o seu sucesso e bons resultados. (Nota: apenas 1 colaborador se manifestou pouco motivado para o tr abalho em equipa).

Grau de satisfação com a Direção
Disponibilidade para ouvir e dialogar
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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Na generalidade, as escolas visam implementar uma educação de qualidade, com um espaço organizado e eficiente para garantir um ensino/aprendizagem de sucesso.
No entanto, para que isso aconteça é necessária uma boa gestão escolar, com uma direção que promova a comunicação, que “escute” e que crie uma relação de confiança
entre todos. Ou seja, uma escola de qualidade é formada por equipas com diferentes funções, mas que devem trabalhar de forma integrada, pensando na formação dos alunos
como cidadãos e no seu sucesso pessoal e profissional.
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. (Nota: apenas 1 colaborador se revelou pouco satisfeito).

Salientam-se as respostas aos itens seguintes sobre o papel a Direção na participação dos professores e colaboradores na definição dos Objetivos Estratégicos do Projeto educativo
da EPROMAT e na promoção/realização de ações de formação, uma vez que são respostas que traduzem de forma inequívoca que as melhorias propostas para estes aspetos, neste
ano letivo, foram alcançadas.
(A Direção) Fomenta a participação na definição dos Objetivos Estratégicos
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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Quer os professores quer os colaboradores confirmaram que a Direção promoveu a sua participação na definição dos objetivos estraté gicos do PE da EPROMAT. O seu greu
de satisfação sobre este aspeto, distribuiu-se maioritariamente entre o Muito satifeito e o Satisfeito. (Nota: apenas 3 colaboradores não corroboraram esta afirmação)

(A Direção) Promove ações de formação
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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Apesar de o grau de satisfação dos respondentes ser positivo, no geral, e muito positivo nos professores, verifica-se que existe uma necessidade de analisar a causa das
respostas dos colaboradores a esta questão. Apesar de 71,4% se manifestarem satisfeitos, 4 colaboradores (28,5%) avaliaram ne gativamente esta questão.
De qualquer modo, estes gráficos demonstram que a melhoria proposta para este ano letivo foi conseguida.

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
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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O grau de satisfação com o funcionamento dos serviços administrativos também se distribui entre o Muito Satisfeito e o Satisfeito.

Apoio dos auxiliares de ação educativa
Grau de satisfação dos PROFESSORES

Grau de satisfação dos COLABORADORES
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O grau de satisfação com o apoio dos auxiliares de ação educativa também se distribui entre o Muito Satisfeito e o Satisfeito. Estes resultados revelam uma melhoria
significativa relativamente ao ano letivo anterior, cumprindo a proposta estabelecida para 2019/2020.

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
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
Bom ambiente de trabalho.

Aposta nas novas tecnologias.
Trabalho em equipa.
Proximidade da direção e respeito.
Reconhecimento do trabalho
A autonomia dada aos professores e
incentivo profissional.
A disponibilidade da direção para ouvir os
docentes
Apoio prestado e capacidade de integração
de todos.
Ambiente entre professores.
Colaboradores; ambição
Qualidade das instalações.
Apoio da direção.
Qualidade do apoio prestado aos alunos.
Qualidade do ensino.
Equipamentos de multimédia de qualidade.
Relações interpessoais.
instalações e a direção.
Espírito de iniciativa
Possuir ar condicionado nas salas.
Relação entre docentes, direção,
funcionários e alunos.
Apoio nos projetos e atividades a
desenvolver.

Respostas dos colaboradores
A ajuda que os colaboradores docentes dão
aos alunos quer a nível escolar quer a nível
pessoal.
Excelente corpo docente.
Bom ambiente.
Equipamento para desempenho das
funções.
Boas instalações.
A colaboração entre os diferentes
elementos.
Ambiente entre colaboradores muito
favorável para desempenhar as minhas
funções;
Relação próxima entre aluno/professor.
Equipamentos de qualidade (ex.
computadores, tabletes...).
Locais de estágio.
Espírito de Trabalho em Equipa
Bom ambiente entre toda comunidade
escolar.
Espaço das salas de aula com boas
condições para os alunos.
Uma boa direção e bom corpo docente

42

Pontos a melhorar
Respostas dos professores
Seria muito importante que as janelas das
salas se pudessem abrir.
Horário da secretaria.
Mais formações
Trabalho em equipa
Espaço com janelas e sala professores
Organização e comunicação
e mais ações formação
A colaboração dos funcionários com as
atividades letivas (para com os professores)

Organização interna e Instalações
Equipamentos (computadores e vídeoprojetores).

Condições das salas.
Aumentar o espaço das instalações e do
bufete.
Zona de lazer para os alunos.
Ventilação e limpeza de salas.
Melhor estabilização dos horários.
Atendimento aos alunos pela secretaria.
A limpeza da sala dos professores
Ar condicionado (diferentes temperaturas
por sala)
Instalações mais arejadas e menor carga
horária
A comunicação e a gestão dos horários.
Horário e Espaço dos Alunos
Distribuição da carga horária ao longo do
ano (Horários).
Espaço de oficinas.
Rede de internet mais estável.

Respostas dos colaboradores
Mais formação.
Infraestruturas da Escola
A comunicação.
A organização de eventos realizados no
espaço escolar.
Mais informações
A Internet da escola.
Um local de convívio para os alunos.
Criação de um email laboral para os
colaboradores da receção, com o objetivo
de terem acesso direto de trocas de sala,
saídas autorizadas, entre outros;
Locais de trabalho dos colaboradores
A oferta formativa: substituição do curso de
Comunicação e Serviço Digital (possíveis
opções: Direito e Solicitadoria, Gestão e
Marketing, Secretariado, Apoio à gestão).
Aulas mais dinâmicas e práticas para cativar
os alunos desde o 1º ano do curso.
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Acesso ao estacionamento
Maior responsabilidade dos alunos e um
feedback mais rápido dos alunos face aos
pedidos solicitados pelos professores.

Conforme referido, os contributos, sobretudo os “Pontos a melhorar”, serão tidos em conta nas
ações de melhoria a implementar em 2020/2021, 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:




Uma Oficina de Formação creditada (50 horas) Aprender com dispositivos móveis –
cenários inovadores de aprendizagem - nível avançado, (de 07.10.2019 a 16.06.2020);
APPLE Professional Learning, com 4 sessões, 12 horas;
Formação sobre Plataformas de Ensino/Aprendizagem a Distância, 2 horas.

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 2020/2021.

5. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALIDADE - EQAVET
Em 2019/2020, foi 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 no 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.
1. Princípios para o processo de certificação EQAVET:
i. Comprometer-se com a melhoria contínua da educação e formação, implementando o sistema
de gestão da qualidade EQAVET, de modo a garantir a qualidade e ampliar a credibilidade da
formação e da competência da EPROMAT como entidade educativa e formativa;
ii. Estabelecer parcerias com outras escolas profissionais, associações empresariais,
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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.
Seguindo estes princípios e após o envio de todos os documentos formais para a ANQEP, a escola
solicitou uma auditoria de verificação de conformidade, que ocorreu no dia 23 de julho de 2020.
Em 14.09.2020, a EPROMAT obteve o Selo EQAVET, para três anos, e a certificação de
alinhamento com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e
Formação Profissional.
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6. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA PARA O ANO LETIVO
2020/2021
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
2020/2021 sistematizam-se no seguinte quadro:

OG 1 – Educar para a Cidadania e Desenvolvimento
Plano Anual de Atividades - PAA

Taxa de execução do PAA
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

Execução
prevista
para
2019/2020

Execução
condicionada
pelo
COVID19

Meta para
2020/2021

71%

46,7%

75%

Sim

Sim

Sim

Sim

---

Sim

Sim

---

Sim
Sim

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
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)

1

0

≥1

2

---

≥2

36
Sim
2
71%
Execução
prevista
para
2019/2020

14
----46,7%
Execução
condicionada
pelo
COVID19

≥14
≥3
75%
Meta para
2020/2021

6

5

5

156

130

≥130

Execução
prevista
para
2019/2020

Execução
condicionada
pelo
COVID19

Meta para
2020/2021

Sim

PP.03: Desenvolvimento da oferta formativa
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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)

3,5%

8,9/

- 8,9%

12,5%

14,87%

-14,87%

16,8%

17,84%

16%

60%
29,0,%

55,5%
Execução:
34,60%
5,8%
11,1%
83,7%
13,7
16,6
Execução:
14,5
Execução:
84,2%
---

65%
30%

Taxa de absentismo (CP)
Taxa de absentismo (CA)
Taxa de transição – nível 4 (CP + CA)
Média das classificações (CP+ CA)
Média das Classificações da FCT (CP + CA)
Média das classificações da PAP/PAF (CP + CA)

4,0%
7,4%
84%
14
17,8
13,5

Satisfação da entidade de acolhimento (taxa)

84%

Observações/ sugestões da
acolhimento
Satisfação dos alunos (taxa)

entidade

de

0
92%

Execução:
95,9%

3,5%
7,2%
85%

14,3
17,9
14
85,0%
≥10

92,5%

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

Entrevistas
Inquéritos

84%

online
aplicados a
todos os
alunos
Execução:
91,98%
----

online
aplicados
a todos os
alunos

85%

Inquéritos
online
Execução
prevista
para
2019/2020

Execução
condicionada
pelo
COVID19

Meta para
2020/2021

5

4

5

5
68%
70%
5%

6
69%
70%
6%

205
100%
Execução
prevista
para
2019/2020

3
58,0%
65,0%
Execução:
5%
148
--Execução
condicionada
pelo
COVID19

4

---

4

91%
Execução
prevista
para
2019/2020

86,7%
Execução
condicionada
pelo
COVID19

91,5%

N.º de ações destinadas à comunidade educativa
Reporte estatístico das redes sociais (n-º de
acessos mensais)
Dados estatísticos de acesso ao site

2
50000

Taxa de procura de cursos

180%

1
Execução:
640067
Execução:
9868
Execução:
185%
Execução
condicionada
pelo
COVID19

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
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

PP.07: Gestão de Recursos Humanos e Materiais

Resultado da avaliação de desempenho de
professores

29000

Execução
prevista
para
2019/2020
4

Execução:
4,57

Inquéritos
online

210
100%
Meta para
2020/2021

Meta para
2020/2021

3
55000
30000
180%

Meta para
2020/2021

≥4
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Resultado da avaliação de desempenho de
colaboradores
Grau de satisfação geral dos professores

4

---

≥4

94%

95%

Grau de satisfação geral dos colaboradores

81%

Execução:
94%
Execução:
84%
Execução
condicionada
pelo
COVID19

PP.7 - Investimento na formação de Professores e
Colaboradores (EQAVET - Indicador 2)

Execução
prevista
para
2019/2020

Divulgação de oportunidades de formação
N.º de sessões de formação promovidas pela
escola /taxa de cumprimento

Sim
3
100%

-----

82%

Meta para
2020/2021

Sim
3
100%

PP.8 – Gestão do Sistema de Garantia da Qualidade e Melhoria Contínua
2019/2020 foi o ano de implementação na EPROMAT, do
Meta para
Sistema de Garantia da Qualidade, com o envolvimento dos
2019/2020
stakeholders e a assunção de responsabilidades de toda a
Obtenção do
comunidade..
Selo EQAVET
Ações de melhoria, a implementar em 2020/2021, propostas pelos professores,
colaboradores e alunos nos inquéritos/entrevistas aplicados em 2019/2020
Ampliação do espaço físico da escola
Criar mais zonas de convívio e lazer para os alunos
Infraestruturas Wifi/Internet
Aquisição de mais equipamentos/recursos para os alunos
Melhoria das salas de aula/equipamentos
Projetar a escola para a comunidade, em geral (Comunicação/Divulgação)
Melhorar a comunicação interna dirigida a professores e colaboradores
Gestão dos horários e distribuição das salas

Sim
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9. 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 em
conformidade com Sistema Europeu da Qualidade EQAVET, apesar de os seus resultados e metas
terem sido fortemente condicionados pelo contexto sanitário decorrente do COVID19.
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, apesar das
melhorias propostas
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 que prestam 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, 30/09/2020
A Diretora Pedagógica: Cristina Bastos
Atualizado e apresentado ao Conselho Consultivo em 16 de dezembro de 2020
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