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

 
AE Arganil 
 

1.2 Morada e contactos da entidade formadora 
 

Avenida das Forças Armadas 

3300-011 Arganil 

235200180 | geral@esarganil.pt  |  http://www.esarganil.pt 
 
1.3 Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 
 

Anabela Henriques de Matos Soares – 

Diretora, asoares@esarganil.pt 

 
1.4 Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação 

profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção 
 
No Projeto Educativo do AE Arganil são elencadas a Visão, a Missão, os Valores e os eixos de 
intervenção que irão nortear esta instituição, ao longo do quadriénio 2019/2023, tal como se 
apresentam em seguida. 

Visão, Missão e Valores 
 

Visão 
Promover o direito das crianças, jovens e adultos a serem livres, favorecendo o pensamento, 

discernimento e a imaginação necessários para desenvolver os seus talentos e permanecerem donos 

do seu destino. 

Missão 
Educar e formar cidadãos críticos, responsáveis e empreendedores, dotando-os de competências 

essenciais para a integração na vida ativa e na comunidade. 

 

Valores/Princípios 

Liberdade; Responsabilidade; Respeito; Exigência e Qualidade. 

METAS QUANTITATIVAS – No projeto educativo estão definidas as seguintes metas para o 
sucesso académico no ensino profissional: 

• Alcançar ou superar as taxas de conclusão do Ensino Profissional a nível nacional 

(85% de taxa de sucesso em cada ano, e 70% de taxa de conclusão, e 50% de 



 

4  

empregabilidade); 

• Certificar o processo de autoavaliação baseado no modelo de garantia da qualidade  

EQAVET; 

• Promover parcerias com empresas/ instituições que assegurem, com qualidade, a 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e a implementação dos Planos Individuais 

de Transição (PIT) dos alunos com medidas adicionais, no âmbito da Escola Inclusiva. 
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1.5 Organograma da instituição 
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1.6 Oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois 
anos letivos anteriores 

 

 
 

Tipologia 
do curso 

 
 

Designação do curso 

N.º de Turmas N.º 
de Alunos 

(Totais por curso, em cada ano letivo) 
2017/18 2018/19 2019/20 

N.º T N.º AL N.º T N.º AL N.º T N.º AL 

Profissional Técnico de Vídeo 1 8 1 6 -- -- 

Profissional Técnico de Multimédia 2 33 2 31 3 42 

Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde 3 34 3 37 3 32 

Profissional Técnico de Mecatrónica 2 34 2 29 1 11 

Profissional Técnico de Recursos Florestais e 
Ambientais 1 6 1 6 -- -- 

Profissional Técnico de Gestão do Ambiente 1 7 -- -- -- -- 

Profissional Técnico de Manutenção Industrial - 
Mecatrónica 1 22 1 10 2 26 

Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural 1 8 2 16 1 10 

Profissional Técnico de Desporto 1 18 2 29 3 46 

Profissional Animador Sociocultural -- -- -- -- 1 6 
 
 

 
1.7 Situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da qualidade: 

 
 
- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET. 

 
- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET.  

 
 
1.8 Listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o Quadro 

EQAVET. 
 

Para além dos objetivos inscritos no Projeto Educativo e das linhas orientadoras traçadas, foram 

definidos objetivos intermédios neste processo de alinhamento, com o objetivo último de melhoria 

da EFP. 

Assim, são objetivos estratégicos: 

a) a redução e prevenção do insucesso e do abandono escolar precoce;  
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b) garantir as condições de igualdade no acesso à educação, incluindo percursos de 

aprendizagem, formais, não formais e informais, para a reintegração no ensino e formação;  

c) melhorar a qualidade, eficácia e eficiência do sistema de educação e de formação;  

d) alinhar o desenvolvimento da ação do agrupamento com as 4 fases de TQM (planeamento, 

implementação, avaliação e revisão); 

e) envolver os stakeholders (internos e externos) em todas as fases;  

f) implementar uma política de gestão da qualidade alinhada com o Quadro EQAVET;  

g) obter o selo de conformidade EQAVET. 

Taxa de conclusão em cursos de EFP (indicador n.º 4a do EQAVET) 

Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP (indicador n.º 5a do EQAVET) 

Taxa de diplomados que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o curso/AEF que concluíram 

 (indicador EQAVET n.º 6a) 

Taxa de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso 

de EFP. 

 (indicador EQAVET n.º 6b) 

 N.º de alunos com módulos em atraso por disciplina/curso1 

• Taxa de desistência1 (alunos excluídos por faltas/transferidos de Escola/Mudança 

de curso) 

• Percentagem de alunos que ultrapassou o limiar da assiduidade por faltas 3 

• Taxa de participação dos Encarregados de Educação (EE) 

 
 
1.9 Etapas do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 
 

Etapas do processo de alinhamento com o Quadro 
EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento Outubro de 2019 fevereiro de 2020 
Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento Outubro de 2019 abril de 2019 
Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos julho de 2019 fevereiro de 2020 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados julho de 2019 fevereiro de 2020 
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Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados julho de 2019 fevereiro de 2020 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores dezembro de 2019 março de 2020 

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

janeiro de 2020 março de 2020 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão 
da EFP janeiro de 2019 março de 2020 

Elaboração do Relatório do Operador fevereiro de 2020 março de 2020 
Anexo 1 ao Relatório do Operador – Plano de 
Melhoria fevereiro de 2020 março de 2020 

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

fevereiro de 2020 março de 2020 

 
 

1Indicador trimestral 
3Indicador mensal 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 Documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da 
qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas 

 
 

— Projeto Educativo  

— Plano Anual de Atividades  

— Regulamento Interno da Escola 

— Regulamento dos cursos Profissionais 

— Relatórios de final de período da coordenadora dos Cursos Profissionais  

— Relatório de autoavaliação do AE Arganil 

— Documento base de alinhamento com o quadro EQAVET e Plano de Ação 

— Regimento do EQAVET 

— Manual do Professor do Ensino Profissional 
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II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET 
 
 
Procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciam a aplicação de cada uma das fases 
do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP. 
 
 
2.1 Fase de Planeamento 
 

 
 

O Sistema de Garantia da Qualidade inclui vários momentos de auscultação dos stakeholders por 

forma a envolvê-los no processo, tornando-o representativo. Nesta primeira fase do ciclo PDCA 

evidenciam-se as ações, abaixo indicadas, levadas a cabo pela equipa EQAVET com a colaboração de 

professores, diretores de curso e de turma: 

— Criação da disciplina “Sala EQAVET” no Moodle, para disponibilização da documentação 

criada neste âmbito; 

— Criação de questionários: 

• de satisfação com a FCT [aluno e entidade de acolhimento] 

• de satisfação com a formação [aluno, professor e encarregado de educação] 

• de satisfação da entidade empregadora 

• pós-conclusão da formação   

— Criação de modelos estatísticos de tratamento da informação: 

• dos resultados dos indicadores EQAVET 

• de questionários 

— Criação de modelos de: 

• Protocolo de cooperação com o alinhamento com o quadro EQAVET 

• Protocolo para a FCT  

• Compromisso de alteração do comportamento [atualização] 

— Distribuição da componente não letiva contemplando as necessidades de apoio para 

módulos em atraso de anos anteriores 

— Criação do documento base 

— Criação do Plano de Ação 

— Criação do manual de procedimentos o para professor do Ensino Profissional 

— Reuniões com diretores de turma/curso 

— Planificação de reuniões com os professores do Ensino Profissional, com os alunos das 
turmas dos cursos profissionais, diretores de turma, conselhos de turma e de 
encarregados de educação de motivação para a implementação do Quadro EQAVET 

— Celebração de protocolos de colaboração no âmbito da implementação do Quadro 
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EQAVET com diferentes entidades 

 
2.2 Fase de Implementação 
 
Destacam-se nesta fase as atividades realizadas de acordo com o definido na fase de planeamento, 
em colaboração com os intervenientes no processo: 

— Reuniões da equipa EQAVET 

— Envio aos docentes, via correio eletrónico, de informações e procedimentos a adotar 

— Palestras com ex-alunos dinamizadas pelos SPO 

— Aplicação de questionários de satisfação [alunos, encarregados de educação, professores, 

entidades acolhedoras de FCT e empregadoras] 

— Aplicação de questionários de pós-conclusão do curso a ex-alunos.  

— Monitorização do aproveitamento e encaminhamento dos alunos com dificuldades para 
apoio e recuperação de aprendizagens 

— Monitorização do comportamento das turmas e adoção de estratégias de melhoria, 
Implementação da Medida Eu Sei Estar na Sala de aula/Eu Sei Estar 

— Monitorização da frequência de apoios para recuperação de aprendizagens e adoção de 
procedimentos, pelo diretor de turma, em situações de falta de assiduidade. 

— Divulgação do relatório de resultados de final do período da EFP, onde se incluem 
estratégias a adotar face aos resultados [aprovado em Conselho Pedagógico] 

— Atuação de acordo com o “Manual de Procedimento do Professor do Ensino Profissional” 
[numa fase inicial envio da informação via email aos professores] 

— Análise e discussão das propostas de cursos para o ano letivo de 2020/21, em 
reunião de Conselho Pedagógico 

 
2.3 Fase de Avaliação 
 

A avaliação é realizada pela coordenadora dos cursos profissionais, sendo os resultados analisados 

em Conselho Pedagógico e posteriormente partilhados com todos os docentes e disponibilizados 

na plataforma Moodle e na intranet/pasta partilhada.  

Na avaliação, destaca-se o seguinte: 

• Análise da situação de matrícula dos alunos dos cursos profissionais (alunos desistentes 

por mudança de curso, de escola e apoiados pela Ação Social Escolar) 

• Análise dos Resultados Sociais: Comportamentos, Atitudes e Valores (CAV) de acordo com 

os indicadores definidos para os alunos dos cursos profissionais 

• Análise dos Resultados escolares dos alunos: percentagem de alunos de módulos 

concluídos/por concluir por turma; aproveitamento por período – média turma/média 

global dos alunos 
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• Contactos estabelecidos por período com os Encarregados de Educação (EE) 

• Análise sistemática da evolução do n.º de módulos em atraso de anos anteriores por 

aluno e encaminhamento para apoio 

• Adoção de medidas em conformidade com resultados evidenciados nos relatórios 

• Auscultação de parceiros sobre a viabilidade na região da proposta de cursos profissionais 

para o ano letivo de 2020/21 

• Elaboração do relatório do operador relativo à avaliação da implementação do Quadro 

EQAVET 

 
 
2.4 Fase de Revisão 

 
 

A reformulação de procedimentos, de modelos de documentos e de estratégias a adotar, inclui 

sugestões da Equipa EQAVET, de diretores de turma e de curso e de conselhos de turma, na 

definição das estratégias de melhoria: 

— Reformulação de procedimentos [exs. questionário de satisfação com a formação para 

Encarregados de Educação sem email, monitorização do aproveitamento, estratégias a 

adotar para alunos perturbadores das atividades letivas] 

— Envio de informações pelo DT ao Encarregado de Educação, através do Programa de 

Gestão de Alunos INOVAR 

— Disponibilização no Consulta INOVAR de informação sobre a assiduidade, comportamento 

e aproveitamento dos alunos. 

— Criação do Plano de Melhoria 

— Validação de documentos pela equipa EQAVET [via email de acordo com as medidas de 

prevenção da pandemia da COVID 19 comunicadas pela DGESTE] 
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III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 
 

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

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

Os documentos e os critérios que evidenciam o cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 

são apresentados no Anexo 2 ao presente relatório. 

 

V. Conclusão 
 
 
Mudanças resultantes do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro 
EQAVET na gestão da melhoria contínua da oferta de EFP 

 
O processo de alinhamento com o quadro EQAVET ao determinar a criação dos documentos 

necessários ao alinhamento (documento base, plano de ação e relatório do operador) conduziu à 

adoção de novas práticas, que concorrem para uma maior transparência do Sistema de Garantia da  

 

Qualidade e melhoria contínua da EFP, das quais se destacam as seguintes: 

— adoção de um novo Sistema de Garantia da Qualidade 

— maior rigor nas práticas da gestão da oferta de EFP 

— implementação de novos procedimentos com vista à melhoria contínua da oferta de EFP 

— monitorização sistemática de procedimentos e resultados 

— criação de modelos estatísticos de tratamento da informação 

— maior envolvimento dos stakeholders internos e externos nas várias do ciclo PDCA 

— partilha com os stakeholders internos e externos de práticas e resultados 

— auscultação da satisfação de diferentes stakeholders com a EFP  
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Os Relatores 
 
 

  
 

(Anabela H. Matos Soares, Diretora) 
 

  
 

(Dalila Santos, Coordenadora da Equipa EQAVET)  

Arganil, 31 de março de 2020 

 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 
Anexo 1 – Plano de Melhoria 
 
 

Anexo 2 – Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 
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Anexo 1 – Plano de Melhoria 
 

 
1. Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e de outros em uso, e da aferição dos descritores EQAVET/ 

práticas de gestão que sustentam o presente Plano de Melhoria 
 

Para concretização dos objetivos no alinhamento com o Quadro EQAVET, o AE Arganil criou um conjunto de novos indicadores, no sentido de obter um conhecimento mais 

profundo da realidade da EFP que possa servir de base à tomada de decisões e que permita a antecipação de estratégias de melhoria. 

Assim, as tabelas apresentadas incluem dados estatísticos dos indicadores EQAVET para os 3 últimos ciclos de formação, bem como os referentes aos restantes 

indicadores, apresentados por ciclo de formação, ano letivo ou período letivo. 

 
INDICADORES EQAVET E OUTROS EM USO 

POR CICLO DE FORMAÇÃO 

CICLO DE FORMAÇÃO 

2014/17 2015/18 2016/19* 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 74,3% 62,6% 53,42% 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 74,3% 61,5% 52,05% 
 Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto         0,0% 1,1% 1,37% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 51,9% 80,7% 79,89% 

Taxa de diplomados empregados par conta de outrem 32,7% 38,6% 38,46% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria         0,0%      0,0% 2,56% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais       3,8%     12,3% 17,95% 

Taxa de diplomados à procura de emprego      15,4% 29,8% 20,51% 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos 30,8% 15,8% 17,95% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 25,0%      14,0%     0,0% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 5,8% 1,8% 17,95% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações         17,3%       3,5%   2,56% 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida        0,0%      0,0%  2,56% 

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o 
curso/AEF 32,7% 38,6%  99,97% 



 

15  

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 19,2%        24,6% 26,67% 

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF 13,5% 14,0%    73,3% 
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6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores        0,0%       0,0% 0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 0,0%       0,0% 0,0%  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso/AEF 0,0%       0,0% 0,0%  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 0,0%       0,0% 0,0%  

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 0,0% 0,0%     0,0%  

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso/AEF 0,0% 0,0%    0,0%  

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 0,0% 0,0%  0,0%  

Nos indicadores que avaliam a satisfação é usada uma escala que integra 4 níveis: 1 – Insatisfeito, 2 – Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito 
satisfeito, sendo que no apuramento da média só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito" 

*Dados constantes na plataforma INOVAR
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INDICADORES POR ANO LETIVO 2017/18 2018/19 2019/20*(1P) 

% de alunos com todos os módulos concluídos 73,0% 80,0% 75,0% 

% de alunos com 3 ou mais módulos em atraso  27,0% 20,0% 15,0% 

% de alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais5 95% 80% ---- 

% de alunos desistentes/abandono escolar (anulações de matrícula/exclusão de faltas) 2,7% 2,15% ---- 

% de alunos desistentes/abandono escolar (transferência de curso/anulações de matrícula/exclusão de faltas) 22,06% 15,47% 7,81% 

% de alunos com mais de 5% de faltas (justificadas + injustificadas e não recuperadas) 26,6% 8,8% 25% 

N.º de turmas incluídas na Medida Eu Sei Estar em Sala de Aula/Eu Sei Estar 2 0 1 

Taxa de sucesso na PAP 93% 93% ----- 

Taxa média de presenças nas reuniões de entrega das avaliações (no final do ano letivo) com os respetivos Diretores de Turma6 87% 90% 63%* 

Sessões com ex-alunos dos cursos profissionais e com empresários/representantes de empresas da região nas turmas finalistas 2 2 1 

Classificações de FCT 

Entre 18 e 20 valores 28% 42% ---- 

entre 14 e 17 valores 56% 49% ---- 

Entre 10 e 13 valores 16% 9% ---- 

Nos indicadores que avaliam a satisfação é usada uma escala que integra 4 níveis: 1 – Insatisfeito, 2 – Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito, sendo que no apuramento da 
média só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito". Nos indicadores que avaliam a assiduidade, o comportamento e o aproveitamento da turma é usada uma escala 
que integra 4 níveis: 1 – Pouco Suficiente, 2 – Suficiente, 3 – Bom, 4 – Muito bom 

  

 
 
 
 
 

 

5 Universo: alunos do 2.º e 3.º anos 
6 Universo: encarregados de educação dos alunos em EFP 
* Dados do final do 1.º período (atas de conselho de turma) 
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ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DOS RESULTADOS DOS INDICADORES EQAVET 
 
4a) Taxa de conclusão dos cursos 

Constata-se uma diminuição nos valores da “Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto, apesar desta taxa ser superior à média nacional (cf. Info escolas). 

O retrocesso deste indicador leva a Escola a dar continuidade às estratégias já delineadas, sendo neste momento uma área de melhoria (cf. relatório de 

autoavaliação). 

 

5a) Taxa de colocação no mercado de trabalho e Taxa de prosseguimento de estudos 

Verifica-se uma evolução positiva da “Taxa de colocação no mercado de trabalho” entre o ciclo de formação de 2014/17 e o de 2016/19, a “Taxa de prosseguimento de 

estudos” diminui ligeiramente neste período. Temos evidências de ofertas de emprego que não são aceites pelos diplomados pelo motivo referido. 

 

6a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

Regista-se, ao longo dos ciclos de formação, a existência de alunos que exercem profissões não relacionadas com o curso/AEF”. Esta situação deve-se, em parte, ao facto de 

alguns alunos exercerem trabalhos em part-time e ou/ao fim de semana em áreas diferentes da do curso que frequentam e, após a conclusão dos cursos, continuarem a 

trabalhar nessas áreas. Existem também exemplos de alunos que optam por uma área de trabalho diferente da sua formação profissional. 

6b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores, Satisfação dos empregadores 

 Neste momento não temos dados recolhidos para este indicador 
 
ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DE OUTROS INDICADORES EM USO NO AE Arganil Satisfação com a FCT [alunos e entidades de acolhimento com os alunos em FCT] 
 

O método de recolha de dados para estes dois indicadores foi a aplicação de questionário presencial. O AE Arganil já auscultava habitualmente os alunos após conclusão da 

FCT, no entanto, o tratamento global das respostas aos questionários está a ser efetuado pela primeira vez no contexto do alinhamento com o Quadro EQAVET, para os 

dados recolhidos para 2018/19.  

Satisfação com a formação [alunos, professores e encarregados de educação] 

 
Apesar de existirem instrumentos para os alunos avaliarem a formação/ formador, ainda não existem questionários específicos para os professores e Encarregados de 

Educação. Desta forma, no contexto do alinhamento com o Quadro EQAVET, estamos a construir os instrumentos para obter resultados relativos a estes indicadores.
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Taxa de desistência 

Os valores da taxa de desistência mantêm-se altos ao longo dos ciclos de formação apresentados, se tivermos em conta os alunos que foram transferidos de Escola/mudança 

de curso. Se tivermos apenas em conta o valor de taxa de desistência (abandono da Escola aos 18 anos, exclusão de faltas), o valor é de cerca de 2%. Estes valores 

devem-se essencialmente a alunos que apresentam uma situação de risco, já apresentado no documento base: a lunos  que ao completarem 18 anos anulam a matrícula 

para ir trabalhar ou simplesmente abandonam os estudos. Quando os alunos chegam à maioridade e deixam de ser acompanhados pelos encarregados de educação, as 

situações de falta de assiduidade são muito difíceis de gerir pela escola. 

 

 Aproveitamento: N.º de módulos em atraso; N.º de alunos com n.º módulos em atraso ≥3; Percentagem de alunos com n.º módulos em atraso ≥3 

O AE Arganil possui dados estatísticos que revelam que se verificou uma melhoria, embora oscilante, nos valores dos indicadores supra, que registaram a evolução que se 

apresenta na tabela abaixo. O AE Arganil deverá continuar a monitorizar este dado para que se consiga alcançar em cada ano letivo uma taxa de transição superior à média 

nacional. 

 
 

Ano letivo N.º de módulos 
em atraso 

N.º de alunos com 
n.º módulos em atraso 

≥3 

Percentagem de alunos com 
n.º módulos em atraso ≥3 

2017/18 
 (N=169 alunos) 

Um módulo 13 

73% Dois módulos  9 

>Três módulos 23 

2018/19  
(N=164 alunos) 

Um módulo 12 

80,0% Dois módulos  5 

>Três módulos 3 

2019/2020 (1P) 
(N=175 alunos) 

 

Um módulo 22 

75% Dois módulos  8 

>Três módulos 14 
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Assiduidade: Percentagem de alunos que ultrapassou o limiar da assiduidade por faltas relativamente aos tempos letivos leccionados por Período  

Os valores apurados para os indicadores supra foram obtidos através da informação do relatório da coordenadora dos cursos profissionais. Constata-se que 25% dos alunos tinha 

ultrapassado, no final do 1.º período de 2019/20, o limiar da assiduidade por faltas (justificadas + injustificadas) na globalidade das disciplinas, correspondendo a um total de 

43 alunos. 

 

 
 
 
 
 

Comportamento: Percentagem de turmas com classificação do comportamento de pelo Pouco Suficiente; Turmas Encaminhadas para a Medida Eu Sei Estar em Sala de 

Aula/Eu Sei Estar 

Os valores apurados para os indicadores supra foram obtidos através da informação das atas dos conselhos de turma do final do ano e do 1.º período deste ano letivo, com 

base nos indicadores definidos pela Escola. Em Conselho Pedagógico, face à apreciação do comportamento das turmas dos cursos profissionais, inferiores às restantes no 

item “comportamento” é  a p l i c a d a  a  Me d i d a  d e  P r o mo ç ã o  d e  S u c e s s o  e s c o l a r ,  E u  S e i  E s t a r  e m S a l a  d e  A u l a .   

Percentagem de ocorrências e medidas disciplinares sancionatórias nos Cursos Profissionalizantes é uma área de melhoria para este ano letivo (cf. relatório de autoavaliação)
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2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar 

 
Área de 

Melhoria Descrição da Área de Melhoria Objetivo Descrição do objetivo e metas a alcançar (quando disponível, indicar o ponto de 
partida) 

|AM1| 

Taxa de desistência |O1| 
 

ü Reduzir a taxa de desistência com a seguinte progressão 2019/2020: 24%; 
2020/2021: 22% e 2021/2022: 20% 

Aproveitamento, Comportamento, 
Assiduidade |O2| 

 
Melhorar a qualidade das aprendizagens 
ü  Situar as taxas de conclusão modular anual, por turma, dos CP acima dos 80% com 

a seguinte progressão 2019/2020: 82%; 2020/2021: 84% e 2021/2022: 86% 
ü Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais ≥ 

85% com a seguinte progressão 2019/2020: 85%; 2020/2021: 88% e 2021/2022: 
91% 

ü 75% dos alunos transitam para o 3º ano dos CP sem módulos em atraso com a 
seguinte progressão 2019/2020: 75%; 2020/2021: 78% e 2021/2022: 81% 

ü Situar a taxa de conclusão dos alunos matriculados no 3º ano dos cursos 
profissionais acima dos 82% com a seguinte progressão 2019/2020: 83%; 
2020/2021: 85% e 2021/2022: 87% 

 

Taxa de sucesso na PAP |O3| 
ü Melhorar a taxa de sucesso na PAP na seguinte progressão: 2019/2020: 93%; 

2020/2021: 93,5% e 2021/2022: 94% 
Em 2018/2019: 93% alunos fizeram a PAP com sucesso. 
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|AM2| Envolvimento dos Pais/ EE |O4| 

Reforçar o relacionamento com os Pais/EE  
 

ü Situar a taxa média de presenças nas reuniões de entrega das avaliações (no final do 
ano letivo) com os respetivos Diretores de Turma acima de 75% com a seguinte 
progressão: 2019/2020: 77%; 2020/2021: 79%; 2021/2022: 81%  

ü Realizar 1 reunião trimestral direcionada aos Representantes dos Encarregados de 
Educação com a seguinte progressão de presenças: 2019/2020: 25%; 2020/2021: 
50%; 2021/2022: 75% 

|AM3| Envolvimento dos stakeholders 

|O5| 

ü Reforçar as redes e as parcerias com as empresas da região, intensificando as 
dinâmicas de trabalho colaborativo escola-meio;  

ü Promover sessões com ex-alunos dos cursos profissionais e com 
empresários/representantes de empresas da região nas turmas finalistas com a 
seguinte progressão 2019/2020: 1; 2020/2021: 2; 2021/2022: 3. 

ü Desenvolver pelo menos 1 visita de estudo a empresas por ano letivo para cada 
turma. 

ü No mínimo 1 nova empresa parceira por ano letivo. 

|O6| 

ü Auscultação e recolha de sugestões/recomendações feitas pelas entidades parceiras 
que recebem os alunos em FCT.  

ü Dinamizar uma ação sobre perspetivas de emprego nas áreas dos diferentes cursos 
com a participação de entidades parceiras na escola 

|O7| ü Potencializar a relação da escola com as empresas/instituições 

|O8| 

ü Intensificar a relação da escola com as empresas/entidades empregadoras dos ex-
alunos.  

ü Aplicação de questionários de satisfação aos empregadores dos ex-alunos durante o 
mês de fevereiro. 
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|AM4| Apoio à transição para o mercado de 
trabalho. 

 |O9| 

ü Realizar 1 sessão anual de Técnicas de Procura de Emprego;  
ü Realizar pelo menos 1 sessão com simulação de entrevista de emprego nas turmas 

finalistas; 
ü Promover a elaboração dos Curriculum Vitae em português e inglês pelos alunos 

finalistas. 

|AM5| Utilização das competências adquiridas 
no local de trabalho |O10| 

ü Facilitar a integração dos alunos no mercado de trabalho e a sua empregabilidade 
através da adequação do perfil de competências do aluno às características do local 
de estágio. 

ü Reduzir  em 1% em cada ano as classificações de FCT  <13 valores (no ano de 
2018/2019 era de 9%); 

 
 
 

   
3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização 

 

Área de 
Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

|AM1| 

|A1| 

Identificação e registo de módulos em atraso, falta de assiduidade, registo de ocorrências 
disciplinares, situação socioeconómica das famílias. 
Acompanhamento pelo DT/Diretor de curso, coordenadora dos DT e docentes. 
Reuniões com Pais/Encarregados de Educação, Encaminhamento e intervenção da CPCJ, Serviço de 
Psicologia e Orientação (SPO) e Qualifica.  

setembro 
2019/2020/2021 

Junho 
2020/2021/2022 

|A2| 

Realizar os momentos de avaliação e recuperação modular necessários, de acordo com o estipulado 
no Regulamento Interno.   
Planificar as aprendizagens de acordo com o ritmo individual e estilos de aprendizagem dos alunos 
(diferenciação pedagógica). 
Diversificar estratégias de ensino e instrumentos de avaliação.  
Promover o desenvolvimento de competências transversais através da realização de atividades 
multidisciplinares.  
Identificar as disciplinas em que se registam maiores atrasos na execução modular, de forma a ativar 
estratégias promotoras do sucesso escolar. 
Proporcionar aulas de apoio e acompanhamento aos alunos com dificuldades.  
 

setembro 
2019/2020/2021 

Julho 
2020/2021/2022 
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|A3| 
Acompanhar de perto o desenvolvimento das PAP motivando permanentemente, de forma a 
progredir e a fazer bem feito; 
 Promover a formação periódica dos docentes e Orientadores de Curso/PAP. 

outubro 
2019/2020/2021 

Julho 
2020/2021/2022 

|AM2| |A4| 

Manter as reuniões trimestrais de entrega de avaliações como momento privilegiado de 
relacionamento com os Pais/Encarregados de Educação.  
Estabelecer, sempre que necessário, contactos telefónicos ou reuniões com os Pais/Encarregados de 
Educação, registando cada contacto.   
Flexibilizar o horário de atendimento aos Pais/Encarregados de Educação.  
Fazer anualmente, pelo menos 2 eventos na Escola que sejam abertos e/ou direcionados à 
participação dos Pais/Encarregados de Educação.  

setembro 
2019/2020/2021 

Julho 
2020/2021/2022 

 
 
 

|AM3| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|AM4| 
 

|A5| 
Organizar sessões com empresários/especialistas nas diversas áreas de formação para dinamizar 
sessões técnicas com os alunos; Continuar a organizar visitas de estudo às empresas das diferentes 
áreas; Estabelecer novas parcerias com empresas/instituições. 

outubro 
2019/2020/2021 

Julho 
2020/2021/2022 

|A6| 

Análise das avaliações constantes do modelo de avaliação de estágio preenchido pela entidade de 
FCT.  
Recolher sugestões dos parceiros tendentes à melhoria contínua da performance dos alunos em sede 
de FCT.  
Endereçar convites às entidades com protocolos de parceria com a escola.  
Proceder à recolha das sugestões e/ou recomendações apresentadas pelos parceiros. 

janeiro 
2019/2020/2021 

Julho 
2020/2021/2022 

|A7| Organizar reuniões com os stakeholders e com o Conselho Consultivo.   novembro 
2019/2020/2021 

Julho 
2020/2021/2022 

|A8| 
Realizar anualmente os inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-alunos. 
Convidar empresas empregadoras de ex-alunos e ex-alunos para participar nas ações dedicadas aos 
diferentes cursos profissionais.  
 

novembro 
2019/2020/2021 

março 
2020/2021/2022 

|O9| 

Realizar uma sessão por turma finalista sobre técnicas de procura de emprego dinamizada pelo SPO e 
IEFP; 
Elaboração dos CV (em português nas aulas de Área de Integração e em inglês nas aulas desta 
disciplina);  
Simulação de entrevistas de emprego em cada turma finalista. 

outubro 
2019/2020/2021 

junho 
2020/2021/2022 
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|AM5| |A10| 

Reforçar os contactos com as entidades parceiras no sentido de obter um feedback constante sobre 
as necessidades de formação, dotando os alunos de competências técnicas capazes de responder a 
essas necessidades;  
Análise das avaliações de FCT oriundas das entidades de acolhimento e daí retirar conclusões que 
permitam uma melhoria contínua da qualidade da formação.   

março  
2019/2020/2021 

julho 
2020/2021/2022 

 
 

   
4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 

 
O Plano de Melhoria é monitorizado trimestralmente pela Equipa EQAVET, sujeito à supervisão do consultor externo contratado para apoiar a implementação do processo 

de certificação. São aferidas as atividades realizadas/por realizar, os eventuais desvios às metas definidas, sendo reformuladas/reajustadas as ações de melhoria que seja 

necessário.  

É elaborado um relatório de monitorização que é apresentado ao conselho de diretores de turma/curso, ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral, que analisam e 

podem emitir recomendações relativamente ao Plano de Melhoria.  

Todas as informações ficam registadas nas atas das equipas EQAVET, assim como nas atas de todos os órgãos de gestão e administração escolar.
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5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 
A divulgação do Plano de Melhoria será efetuada nos locais seguintes: 

— Página web da Escola, disponível para todos os stakeholders. 
— Na plataforma moodle (sala EQAVET) disponível para docentes e equipa EQAVET. 
— Em reuniões de Diretores de turma/curso, em assembleia de alunos/delegados, em Conselho Pedagógico, Conselho Geral e docentes do AE 
— Receção aos alunos e pais/EE  
— Reuniões gerais de professores,  
— Seminário regional (a realizar anualmente)  

O Plano de Melhoria integrará o processo de autoavaliação do AE Arganil. 
 
 
 
 
  Os Relatores 
 
 
 
  
 

(Anabela Soares, Diretora) 
  
 

(Dalila Santos, Coordenadora da Equipa EQAVET)  

 

Arganil, 31 de março de 2020 
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Anexo 2 – Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 
 

 

 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 

Fase 1 – Planeamento 
 

Critério de Qualidade 
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os 
indicadores adequados. 

 
Descritores Indicativos 
- As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP 
- São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos 
- É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas 
- As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas 
- O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade 
- Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP 
- As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais 
- Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente 

Práticas de gestão da EFP Critérios de conformidade 
EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 
 
 
 

Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 

P1 As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias, 
nacionais e regionais. 

 
 

C1. Planeamento 
 
 

C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 

P2 As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e 
externos. 

P3 A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores 
é explícita. 

P4 A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita. 
P5 Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas. 

P6 O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos 
e externos. 

  
P7 Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta 

formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade. 
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Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

 

P8 
Os stakeholders internos e externos são consultados na identificação e análise de necessidades 
locais (alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em conta na definição 
da oferta formativa. 

C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados P9 Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida pelos 

indicadores selecionados. 
 

 P10 O processo de autoavaliação, consensualizado com os stakeholders internos e externos, é 
organizado com base na informação produzida pelos indicadores selecionados. 
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 Fase 2 – Implementação 
 

Critério de Qualidade 
Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por parcerias 
diversas. 

 
Descritores Indicativos 
- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de 
aplicação 
- São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas 
- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para professores e 
formadores 
- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o 
desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 
  

I1 Os recursos humanos e materiais/financeiros são dimensionados e afetados de forma a alcançar 
os objetivos traçados nos planos de ação. 

 
 

C2. Implementação 
 
 
 

C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 

 
 
 
 

C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

 
I2 Ações   de   formação   contínua   são   disponibilizadas   com   base   em   necessidades   de 

desenvolvimento de competências dos profissionais. 

  
I3 Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e colaboram 

com os stakeholders externos para melhorar o seu desempenho. 

I4 As parcerias estabelecidas são utilizadas como suporte da implementação dos planos de ação. 

 I5 As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos. 

I6 
Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders 
internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido. 
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Princípios EQAVET 

Fase 3 – Avaliação 
 

Critério de Qualidade 
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias. 

 
Descritores Indicativos 
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa dos 
prestadores de EFP 
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim 
como o desempenho e satisfação do pessoal 
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo 
- São implementados sistemas de alerta rápido 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 
Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 

 
A1 

 
Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos. C3. Avaliação 

 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 

 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 
Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

 
A2 Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação 

estão instituídos. 

A3 Os resultados da avaliação são discutidos com os stakeholders internos e externos. 

 
Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

 
A4 A autoavaliação periódica utiliza um referencial consensualizado com os stakeholders internos 

e externos e identifica as melhorias a introduzir, em função da análise da informação produzida. 
 

A5 As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos 
stakeholders internos e externos. 
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Princípios EQAVET Fase 4 - Revisão 

  
Critério de Qualidade 
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes. 

 
Descritores Indicativos 
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem 
e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações 
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão 
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização 
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 
Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 

 
R1 Os resultados da avaliação, e os procedimentos necessários à revisão das práticas existentes 

consensualizados com os stakeholders, são tornados públicos. 

 
C4. Revisão 

 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 

 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

 
R2 O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das práticas 

existentes. 

 
 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

 
R3 Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de 

ação adequados. 

 

R4 

 

Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas. 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 

Documento 
Código dos focos de 

observação evidenciados  
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; 

C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3; 
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3.  

 

Nº do 
documento Designação Autoria Divulgação 

|01| Projeto Educativo AE Arganil http://www.esarganil.pt/projeto-educativo/ C1P1; C1P2; C1P4; C5T1; C6T1; C6T3 

|02| Regulamento Interno AE Arganil http://www.esarganil.pt/direcao/regulamento-
interno/  

|03| Regulamento dos Cursos 
Profissionais AE Arganil http://www.esarganil.pt/regulamento-cursos-

profissionalizantes/  

|04| Atas do Conselho geral Presidente do Conselho Geral minutas da ata enviada via email institucional ao PD 
e PND  

|05| Plano Anual de Atividades AE Arganil/INOVAR PAA https://inovar.esarganil.pt/inovarpaa/ C1P2; C1P3; C1P4 

|06| Regimento da Equipa EQAVET Equipa EQAVET http://www.esarganil.pt/wp-
content/uploads/Regimento_Equipa_EQAVET.pdf  

|07| Documento Base de alinhamento 
com o Quadro EQAVET Equipa EQAVET Moodle – Sala EQAVET e 

http://www.esarganil.pt/eqavet/ 
 

C1P1; C1P2; C1P3; C1P4; C5T1; C5T2; 
C6T1; C6T2; C6T3 

|08| Plano de Ação EQAVET Equipa EQAVET 
Moodle – Sala EQAVET e 
http://www.esarganil.pt/wp-content/uploads/Plano-
Ac%CC%A7a%CC%83o.pdf 
 

C1P1; C1P2; C1P3; C1P4; C5T2; C6T1; 
C6T2; C6T3 

|09| 
Questionários: 
Entidades de Acolhimento de FCT 
Trabalhadores (Ex alunos) 
Empregadores 

Equipa EQAVET 
Moodle – Sala EQAVET e 
http://www.esarganil.pt/eqavet/ 
 

C1P2; C1P4; C2I1; C3A1; C3A2; C3A4; 
C4R1; C4R3; C5T2 

|10| Atas de conselho de turma Conselhos de turma Intranet/pasta de CDT/CT/atas de CT C1P2; C2I2; C3A1; C3A2; C3A3; C3A4; 
C4R1 C4R2; C5T1; C6T1; C6T2 
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|11| Minutas de Atas de Conselho 
Pedagógico Conselho Pedagógico 

minutas da ata enviada via email institucional ao PD 
e PND, Associação de estudantes e associação de 
Pais/EE; disponível no Moodle/minutas de ata do 
Conselho pedagógico 

C1P1; C1P3; C1P4; C2I2; C3A1; C3A2; 
C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C6T1; C6T2; 

C6T3 

|12| Manual de procedimentos do 
Professor Equipa EQAVET Moodle – Sala EQAVET, enviado via emails institucional a 

todos os docentes C1P3; C1P4; C6T1; C6T2 

|13| Tabelas de Monitorização Equipa EQAVET INOVAR C1P4; C3A1; C3A2; C3A3;C3A4;C6T3 

|14| Relatórios de resultados 

Responsável pela implementação do 
SGQ e Coordenadora dos cursos 
profissionais e coordenadora da Equipa 
de Autoavaliação 

Intranet/Página da Escola 
C1P1; C1P4; C3A1; C3A2; A3A3; 

C3A4; C4R1;C4R2; C4R3; C6T1; C6T2; 
C6T3 

|15| Protocolos de cooperação e de 
FCT Diretora e entidades parceiras Arquivado no Dossiê Técnico-pedagógico nos SAE C1P1; C1P3; C1P4; C2I1; C2I2 

|16| Planos da FCT Orientadores da FCT e entidades de 
acolhimento Plataforma INOVAR C2I1; C2I2; C5T1 

|17| Atas de reuniões de rede na CIM CIM Emails/minuta da ata do Conselho Pedagógico C1P1;C2I1; C5T1; C6T1 

|18| 
Divulgação da oferta de EFP e 
comunicações com Escolas na 
divulgação da oferta de EFP 

Direção e professores do ensino 
profissional Página da Escola/facebook/jornais/folhetos via correio C1P4; C2I1 

Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 

Documento 
Código dos focos de observação 

evidenciados 
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 

a C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1 e 
C5T2; C6T1 a C6T3. 

Nº do 
documento Designação Autoria Divulgação 

|19| Atas de avaliação das PAP Júri das PAP Arquivado no Dossiê Técnico-pedagógico de cada curso 
profissional C2I1 
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|20| Visitas de estudo Professores Atas do Conselho Pedagógico, relatórios das visitas de 
estudo, relatório de avaliação do PAA/INOVAR PAA C1P4; C2I2; C3A2; C4R3 

|21| 

Clubes: Parlamento dos Jovens, 
Desporto Escolar; Projeto 
Empreendedorismo; Projeto 
PES e Step One 

Professores/Psicóloga Página da Escola; www.esarganil.pt C1P4; C2I1; C2I2; C3A2; C4R3 

|22| 
GrowUp; “Empreendedorismo 
nas escolas”/Festival de Curtas 
de Arganil; Projeto 100% 

CIM/CMArganil/SPO/Técnicos 
de Multimédia 

Jornais regionais/locais, página da Escola/sessão mensal na 
rádio clube de Arganil; emails institucional C1P4; C2I1; C2I2; C3A2; C4R3 

|23| Plano de formação AE Arganil  C1P4; C2I1; C2I3; C3A4; C6T1 

|24| Horário dos professores Diretora do AE Arganil Programa de gestão dos alunos/INOVAR C1P1; C1P4; C4R1; C4R2; C6T1; 
C6T3 

 

Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 

Documento 
Código dos focos de 

observação evidenciados 
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 

a C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1 e 
C5T2; C6T1 a C6T3. 

Nº do 
documento Designação Autoria Divulgação 

|25| 
Sítio da internet do  – Sistema de 
Garantia da Qualidade” e Moodle  
“Sala EQAVET” 

Equipa EQAVET http://www.esarganil.pt/eqavet/ C1P1; C1P4; C4R3; C5T2; C6T1; 
C6T2; C6T3 

|26| 
Atas de reuniões da equipa 
EQAVET e com DT e 
DC/Stakeholders 

Responsável pela 
implementação do SGQ Intranet/Dossier C1P1; C1P2; C1P4; C2I2; C4R1; 

C4R2; C5T1 
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|27| Atas e registos de reuniões de DT 
com EE DT 

Arquivado no Dossiê Técnico-pedagógico de cada 
curso profissional e disponível na aplicação de 
gestão de atas/atas dos Representantes na pasta 
dos SAE 

C1P4; C3A4; C5T1; C6T1 

|28| Relatório de autoavaliação Equipa de autoavaliação  http://www.esarganil.pt/direcao/auto-avaliacao/ C3A4; C4R3 

 
 

Os Relatores 
 
 
 

 
 

 

(Anabela Soares, Diretora) 
 

 
 
 

 

 

  

(Dalila Santos, Coordenadora da Equipa EQAVET)  

Arganil, 31 de março de 2020 


