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RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL 

N.º 01 

Ano em avaliação (2020/2021) – Início abril /2020 Fim maio /2021 
 

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

 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

Agrupamento de Escolas de Tábua 

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

Morada: Rua Prof. Dr. Caeiro da Matta, nº4 

Contacto telefónico: 235410100 

Endereço eletrónico: geral@aetabua.pt 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

Nome do responsável: Sidónio Fernandes Costa 

Cargo: Diretor do Agrupamento 

Contacto telefónico: 235410100 

Endereço eletrónico: sidoniocosta@aetabua.pt 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 
(a preencher, se aplicável)  

Não aplicável 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção. 

 

Missão: 

O Agrupamento tem como missão prestar um serviço educativo de qualidade e contribuir para a formação de alunos autónomos, responsáveis, com capacidade permanente de aprender, 
designadamente, aprender a fazer, aprender a estar e a ser com os outros. Pretendemos formar cidadãos aptos a compreender o mundo que os rodeia e a participar ativamente na comunidade. 
Idealizamos uma escola inclusiva, solidária, equitativa, que proporcione as condições para a realização pessoal dos alunos e de todos os seus profissionais. 

Visão: 

" Construir hoje para ser amanhã!" 

Pretendemos uma escola que seja reconhecida como referência de qualidade educativa pelo papel na formação integral dos seus alunos. Uma escola globalizadora e integradora de saberes, onde 
todos aprendam e que contribua de modo decisivo para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade. Para alcançar este propósito, apostamos na capacidade de inovação, 
eficiência e dinamismo, de modo a unificar, ligar e coordenar o desempenho de todos os elementos do Agrupamento. 

Objetivos estratégicos (OE): 

- Indicador 1: Taxa de Conclusão em cursos de EFP: 

OE1. - Reduzir o abandono escolar – Percentagem de alunos que completam cursos de EFP; 

OE2. - Melhorar a taxa de sucesso/conclusão - Melhorar a taxa de sucesso dos alunos em processo de avaliação no 1.º e 2.º ano do curso e melhorar a taxa de conclusão no 3.º ano, até 
31 dezembro do ano em que são completados os três anos do ciclo de formação; 

OE3. - Promover a qualidade das Provas de Aptidão Profissional (PAP) - Promover a qualidade da apresentação das PAP. 

- Indicador 2: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP: 

OE4. - Incrementar o relacionamento com as empresas - Promover a interação com empresários e especialistas de diversas áreas de formação, para testemunharem a sua vivência, com 
testemunhos do mundo empresarial, contribuindo assim para melhorar resultados obtidos pelos alunos; 

- Indicador 3: Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: 

OE5 - Melhorar a capacidade e resposta do EFP às novas necessidades do mercado de trabalho - Atividades de informação escolar e profissional, com vista à análise dos diversos caminhos 
após o 12ºano, ao nível escolar e profissional; 

OE6. - Melhorar o grau de satisfação das empresas empregadoras – Promover momentos de avaliação do grau de satisfação das empresas empregadoras e entidades de acolhimento da 
FCT. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados.    

 

Conselho Geral – órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento de Escolas de Tábua (AET), assegurando a participação e 
representação da comunidade educativa, (nº 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo). Compete-lhe eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei nº 137/2012 
de 2 de julho, bem como o estipulado no n.º 22 do capítulo III do Regulamento Interno (RI). 

Diretor – órgão de administração e gestão do AET nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o Projeto 
Educativo elaborado pelo conselho pedagógico bem como o estipulado nos artigos 31º e 35.º do capítulo III do RI. O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor, três 
adjuntos e apoiado por um assessor técnico-pedagógico. 

Conselho Pedagógico – órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do AET, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos 
alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. A composição do conselho pedagógico é estabelecida pelo Regulamento Interno AET (artigo 37º do capítulo III), nos termos do n.º 1 
do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 137/2012: diretor, coordenadores de departamentos curriculares, coordenador de diretores de turma do 2º ciclo, 3º ciclo e secundários, coordenador dos 
professores bibliotecários, coordenador da equipa multidisciplinar de apoio de apoio à educação inclusiva (EMAEI) e coordenador dos diretores de cursos profissionais. As suas competências são 
as constantes no artigo 40º do capítulo III do RI. 

Conselho Administrativo – órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do Agrupamento, constituído pelo diretor, subdiretor e coordenadora técnica, competindo-lhe aprovar o 
projeto de orçamento anual, elaborar o relatório de contas de gerência, autorizar a realização de despesa, pagamento e cobrança de receitas, verificar a legalidade da gestão financeira e 
atualização do cadastro patrimonial. 

Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica – colaboram com o conselho pedagógico e com o diretor, com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, de forma a assegurar 
a coordenação de atividades a desenvolver pelos docentes, no domínio científico – pedagógico e com os alunos, no acompanhamento do processo de ensino e na interação da Escola com a 
família. São estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica do AET (artigo 50º do capítulo IV): departamentos curriculares, conselhos de docentes, conselhos de turma, conselhos 
de diretores de turma e bibliotecas escolares. 

Recursos organizacionais e serviços especializados – desenvolvem uma ação que se constitui como resposta organizativa de apoio à aprendizagem e à inclusão das crianças (artigo 73º do capítulo 
V). Recursos organizacionais EMAEI, centro de apoio à aprendizagem e equipa multidisciplinar; serviços especializados: serviços de psicologia e orientação, serviços de terapia da fala e serviços 
de Educação Especial. As suas competências estão definidas nos artigos 75º, 76º, 82º, 86º, 89º e 92º, respetivamente. 

Outras estruturas e serviços – diretor de instalações, núcleos/clubes de enriquecimento curricular, atividades de enriquecimento curricular no 1ºCEB, atividades de animação e de apoio à família, 
serviços de ação social escolar, sala de estudo e outras atividades de coordenação/ofertas formativas, comissão de avaliação interna, manutenção e segurança (capítulo VI). 

Equipa EQAVET – equipa constituída pelo diretor com a incumbência de organizar e implementar o processo de alinhamento com o sistema de qualidade EQAVET, com vista a promover uma 
melhoria da qualidade do ensino profissional do AET (artigo 19º do capítulo I do anexo IV). 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 

 

Tipologia  

do curso 
Designação do curso 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 

 N.º de Alunos  

(Totais por curso, em cada ano letivo) * 

2018/19 2019 /20 2020 /21 

N.º    T/GF  N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL 

Tipo III – Nível IV Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 1 14 ------ ------ ------ ------ 

Tipo III – Nível IV Técnico de Desporto 2 41 3 61 2 45 

Tipo III – Nível IV Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 1 10 2 24 2 32 

Tipo III – Nível IV Técnico de Processamento e Controlo da Qualidade 
Alimentar 1 8 1 8 ------ ------ 

Tipo III – Nível IV Técnico de Turismo 1 12 ------ ------ ------ ------ 
 
* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede 
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1.7 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 

Projeto Educativo – Aceder 

Regulamento Interno – Aceder 

Projeto de Desenvolvimento Curricular – Aceder 

Plano Anual de Atividades – Aceder 

Contrato de Autonomia – Aceder 

Relatório de autoavaliação 2019-2020 – Aceder 

Guião de procedimentos de apoio à prática da educação inclusiva - Aceder 

Documento Base – Aceder   

Manual do professor do Ensino e Formação Profissional – Aceder   

Relatório do operador_março2020 – Aceder 

Relatório final de verificação EQAVET - Aceder  

Relatórios trimestrais de indicadores – Aceder  

Análise dos resultados dos questionários – Aceder  

 

1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 
(trancar a data relativa à situação não aplicável) 

 

      - Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em 03/07/2021. 

       - Selo EQAVET, atribuído em ___/___/___. 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://aetabua.pt/Documentos/ProjetoEducativo_2019_23.pdf
http://www.aetabua.pt/Documentos/RI_2020.pdf
http://aetabua.pt/Documentos/PDC_AET_19_20.pdf
http://www.aetabua.pt/Documentos/PAA_AETABUA_19_20.pdf
http://www.aetabua.pt/Documentos/Contrato_Autonomia.pdf
http://www.aetabua.pt/Documentos/AV_INT/Relat_Autoavaliacao_18_20.pdf
http://www.aetabua.pt/Documentos/GUIAO_PROCEDIMENTOS%20ED_INCLUSIVA_AET.pdf
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua/copia-sobre
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua/copia-sobre
https://730933c4-00e8-4b7a-8f5a-aabe49b3e185.filesusr.com/ugd/956655_c36e0aa43d984906beecb10d57e2e7bd.pdf
https://730933c4-00e8-4b7a-8f5a-aabe49b3e185.filesusr.com/ugd/956655_878132ac6dda478397f4104394b9a82c.pdf
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua/copia-sobre
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua/copia-sobre


                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
RP Anual/Agrupamento de Escolas de Tábua          8/23 
 

1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das evidências 
do seu cumprimento. 

 

O AET foi auditado para verificação da conformidade EQAVET, em maio de 2020, tendo a equipa de verificação enunciado as seguintes recomendações, para as quais foram adotadas ações de 
melhoria, devidamente documentadas: 

1. Clarificar o sistema de qualidade e a política de qualidade 
– Documento Base_janeiro_2021 (p.8); página eletrónica (Página EQAVET);  

2. Retratar de forma mais objetiva e em mais consonância, nos diferentes documentos, o ciclo PDCA do AET 
– Reformulação da documentação de suporte (Página EQAVET); 

3. Criar um novo calendário de atividades, alinhando-as com os objetivos e com as responsabilidades 
– Regimento da Equipa EQAVET_setembro_2020; plano de ação_setembro_2020; Documento Base_janeiro_2021 (p.12) (Página EQAVET); 

4. Descentralizar e alargar a equipa, criar mais participação, o que poderá significar também criar mais cultura de qualidade 
– Regimento da Equipa EQAVET_setembro_2020 e Documento Base_janeiro_2021 (Página EQAVET); atas de reuniões com alunos, encarregados de educação, docentes, não docentes; 

5. Criar normas/regulamento para o funcionamento da equipa de qualidade para que não funcione apenas para o alinhamento EQAVET 
– Inclusão de elementos da equipa EQAVET nas equipas de trabalho do Plano de Melhoria do Agrupamento 2021-2022 (Plano_de_Melhoria_21_22);  

6. Monitorizar, monitorizar… 
– Criação e/ou melhoria de documentos (modelos) que permitam sistematizar os circuitos de cada processo e facilitar a recolha de dados para aferição do cumprimento das metas 
estabelecidas para cada indicador e/ou objetivo estratégico: manual do professor do EFP; plano de turma; documento da apreciação global; global; fluxogramas; monitorização das 
aprendizagens por parte dos alunos; relatório periódico de monitorização/avaliação de eficácia; relatórios trimestrais; caderneta do tutor (FCT); registos no programa de alunos (Página 
EQAVET); 

7. Difundir mais informação sobre a qualidade: resultados, análise dos resultados, medidas de melhoria 
– Páginas eletrónicas do Agrupamento (www.aetabua.pt/ e Página EQAVET)); 

8. Demonstrar mais evidência (documentar) do que é feito no AET, em termos de garantia da qualidade: 
– Páginas eletrónicas do Agrupamento (http://www.aetabua.pt/ e Página EQAVET); elaboração documentos que permitiram uma efetiva monitorização dos indicadores, bem como 
permitir uma avaliação e revisão contextualizada e coparticipada por toda a equipa, em particular os relatórios trimestrais. 

9. Elaborar um Plano de Melhoria que represente a avaliação e a revisão do desempenho do AET 
– Plano de melhoria e relatórios trimestrais (Página EQAVET), atas de reuniões.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua/c%C3%B3pia-sobre
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua/copia-sobre
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua
http://www.aetabua.pt/Documentos/AV_INT/Plano_de_Melhoria_21_22.pdf
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua
http://www.aetabua.pt/
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua
http://www.aetabua.pt/
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua
https://eqavet.wixsite.com/eqavet-aetabua/copia-sobre
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II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

    (análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 

 

O Agrupamento efetua a recolha e monitorização dos indicadores EQAVET, com uma periodicidade trimestral, e atua com base no definido no seu Sistema de Gestão da Qualidade. Os valores 
que neste momento apresentamos referem-se aos resultados presentes no relatório trimestral do 2º período: 

 

INDICADOR 4: TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

 

OE1: Reduzir o abandono escolar:  

a. Taxa de abandono 

Valores de referência: em média 18,2% abandonaram os cursos antes de os concluir (triénio 2015/2018). 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 30,2% - valor muito superior ao expectável (início da implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 13,3% - valor inferior ao de referência para este objetivo estratégico. 

A redução consolidada dos valores do abandono escolar tem sido difícil tendo em consideração os resultados obtidos nos últimos ciclos de formação, estando fortemente relacionada 
com as expectativas de futuro, de alunos e encarregados de educação. Ainda existe um elevado número de alunos que pondera abandonar os estudos ao atingir a maioridade. Esta tem sido uma 
ideia combatida ao longo dos anos, no entanto ainda existe um longo caminho a ser percorrido. 

Neste momento, o ciclo de formação (2018/2021) apresenta uma taxa de abandono de 12%, mas o triénio seguinte (2019/2022) a mesma sobe para os 24,39%. 

 

b. Taxa de acompanhamento do encarregado de educação 

Reconhecendo a importância do papel do encarregado de educação, procura-se aumentar o seu envolvimento na formação do seu educando. 

Não existindo valores anteriores da taxa de acompanhamento, tomamos por referência a taxa atingida no triénio 2017/2020 – 39,2%, sendo o nosso objetivo incrementar este 
valor, em cerca de 5 pontos percentuais, até atingir os 55%, no ciclo de formação 2020/2023 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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OE2: Melhorar a taxa de sucesso/conclusão:  

a. Taxa de sucesso (nº de alunos sem qualquer módulo em atraso) 

No triénio 2015/2018, a taxa de sucesso nos diferentes anos dos cursos foram, respetivamente, 84,9%, 82% e 92,9%, valores de referência para as melhorias a implementar, 
tendo por objetivo um aumento de 0,5 ponto percentual por triénio, até atingir os valores de 87,5%, 84,5% e 95%, no triénio 2020/2023. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 77,1%, 86,2% e 96,2% – metas atingidas com exceção do 1º ano de curso (início da implementação do quadro EQAVET 
– abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 91,9%, 91,7% e 97,1% – metas superadas em todos os anos do curso. 

Perante os resultados obtidos nos ciclos 2018/2021 (78,3% e 68,2%, no 1º e 2º ano) e 2019/2022 (75,8%, no 1º ano), verifica-se que as metas não foram alcançadas. Aguarda-se o final 
do ano letivo para perceber se os valores se aproximam das metas (2019/2022), ou se haverá necessidade de serem revistas. 

 

b. Taxa de conclusão 

No triénio 2015/2018, 69,1% dos alunos concluíram o curso, valor de referência para as ações de melhoria a implementar, sendo nosso objetivo um aumento gradual de 2 pontos 
percentuais, por triénio até atingir uma percentagem de 79% no triénio 2020/2023. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 51,2% - meta muito inferior à expectável (início da implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 68,1% - meta inferior à expectável, ainda que idêntica ao valor de referência.  

Neste momento, os alunos que frequentam o 3º ano do curso apresentam uma taxa de conclusão de 91,3%. Concluídos todos os módulos, apenas 2 alunos apresentam módulos em 
atraso, restando ainda por concluir a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e a Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

 

c. Grau de satisfação da FCT (alunos) 

No triénio 2015/2018 o grau de satisfação relativo à FCT foi de 3,8, em cada um dos períodos, numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom. Considerando a média 
elevada já atingida, o objetivo passará por manter estes valores, nos próximos ciclos de formação. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 3,7 e 3,8 - meta ligeiramente abaixo, no 1º período de estágio e atingida no 2º momento de avaliação. (início da 
implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 3,6 e 3,7 – em ambos os períodos o valor obtido está ligeiramente abaixo da meta estipulada.  

 Neste momento não nos é possível aferir o estado atual, no entanto, pela monitorização do trabalho realizado, até ao momento, por parte dos orientadores e tutores, os alunos 
demonstram um elevado grau de satisfação. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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d. Taxa de acompanhamento do encarregado de educação 

Reconhecendo a importância do papel do encarregado de educação, procura-se aumentar o seu envolvimento na formação do seu educando. 

Não existindo valores anteriores da taxa de acompanhamento, tomamos por referência a taxa atingida no triénio 2017/2020 – 39,2%, sendo o nosso objetivo incrementar este 
valor, em cerca de 5 pontos percentuais, até atingir os 55%, no ciclo de formação 2020/2023 

 

 

OE3: Promover a qualidade das Provas de Aptidão Profissional (PAP):  

a. Taxa de conclusão da PAP (% de alunos que concluem com sucesso a sua PAP) 

No triénio 2015/2018, a taxa de conclusão foi de 97,6%. Apesar de este ser o valor de referência, estipulamos como meta os 100%, significando que todos os alunos que 
apresentem um projeto válido, conclua o processo com sucesso. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 97,6% - meta ligeiramente inferior à expectável (início da implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 100% - meta atingida com sucesso pleno. 

Neste momento, apesar de alguns alunos apresentarem lacunas na sistematização e organização do trabalho, não parece estar em risco a conclusão dos projetos apresentados. 

 

b. Média de classificações obtidas: 

No triénio 2015/2018 a média das classificações de 14,8 valores. Tomando este como valor de referência para as melhorias a implementar, apresenta-se como objetivo um 
aumento de 0,2 valores por triénio, até atingir os valores de 15,8, no triénio 2020/2023. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 15,2 - meta ligeiramente superior à expectável (início da implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 15,3 - meta ligeiramente superior à expectável. 

 Neste momento não nos é possível aferir o estado atual, no entanto, pela monitorização do trabalho realizado, até ao momento, por parte dos orientadores, alguns alunos apresentam 
lacunas na sistematização e organização do trabalho. 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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c. Taxa por intervalo de classificação: 

Como forma de avaliar a melhoria na qualidade das PAP, a utilização da média como valor único de referência parece-nos redutor pelo que se avalia ainda a taxa por intervalos 
de classificação, numa escala de 10-13 (suficiente), 14-17 (bom) e 18-20 (muito bom), tal como definido no Plano de Desenvolvimento Curricular (PDC) do AET. No triénio 
2015/2018 a taxa por intervalo de classificação, foi de 31,7%; 48,8% e 19,5%, respetivamente. Tomando este como valor de referência para as melhorias a implementar, 
apresenta-se como objetivo uma diminuição de 0,5 pontos percentuais a taxa de alunos com classificações se suficiente (10-13), e um aumento com a mesma ordem de grandeza, 
para a taxa de classificações entre 17 e 20, por triénio, até atingir os valores de 29,2% 48,8% e 22%, no triénio 2020/2023 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 30,8%, 46,2% e 23,1% - valores superiores ao expectável (início da implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 41,1%, 29,4% e 29,4% - valores bastante acima do expectável para classificações entre os 10 e 13 valores, sendo este 
um valor negativo na evolução da melhoria da qualidade das PAP. Em contrapartida a taxa de alunos com classificações entre os 18 e os 20 valores também se encontra 
acima das melhores expectativas. 

 Neste momento não nos é possível aferir o estado atual, no entanto, pela monitorização do trabalho realizado, até ao momento, por parte dos orientadores, alguns alunos apresentam 
lacunas na sistematização e organização do trabalho. 

 

 

OE4: incrementar o relacionamento com as empresas 

a. Sessões de formação com entidades parceiras 

Reconhecendo a importância das relações estabelecidas com entidades externas, bem como o seu papel enquanto complemento à formação dos nossos alunos, procuramos 
estabelecer um número mínimo de interações, por curso/ano letivo, bem como estabelecer um valor para a apreciação global das sessões, na avaliação da ação, por parte dos 
alunos. 

Não existindo valores anteriores definimos como meta, a realização de 2 a 3 sessões de formação por ano de curso e um valor de apreciação global de 3,6 (Muito Bom), numa 
escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom. 

À data da realização do último relatório trimestral, nenhum dos cursos tinha atingido o número de sessões estipulado como meta, no entanto é nosso conhecimento que, no início do 3º 
período se realizaram, até ao momento, 5 sessões de formação.  

Nas ações concluídas, no 2º período, a avaliação realizada pelos alunos está acima do valor de referência, atingindo valores entre 3,9 e 3,95. 
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b. Visitas de estudo 

A realização de visitas de estudo permite a aproximação os alunos ao mercado de trabalho, permitindo-lhes uma observação direta e in loco da organização e funcionamento de 
determinada entidade. 

Tal como no indicador de avaliação anterior, não existem valores de referência de anos anteriores, pelo que foram definidas, como metas, a realização de 1 a 2 visitas de estudo, 
com uma apreciação global de média de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom. 

Tendo em consideração o estado da pandemia COVID-19 em Portugal, as orientações emanadas pela tutela e o plano de contingência do Agrupamento, as visitas de estudo foram 
suspensas, pelo que o cumprimento das metas deste indicador de avaliação não será alvo de monitorização/avaliação este ano letivo. 

 

c. Taxa de resposta de ex-alunos 

Com este indicador pretende-se ter uma visão global da opinião de antigos alunos, relativamente às atividades e vivências experienciadas ao longo da sua formação, sendo um 
dado importante para analisar relevância que estas tiveram na formação dos nossos alunos. 

Não existindo valores anteriores da taxa de resposta de ex-alunos, tomamos por referência a taxa atingida no triénio 2017/2020 – 50%, sendo o nosso objetivo incrementar este 
valor, em cerca de 10 pontos percentuais, até atingir os 80%, no ciclo de formação 2020/2023. 

Quanto à apreciação global, esta situa-se nos 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom, no triénio de referência, sendo nosso objetivo manter 
esse valor. 

 

d. Taxa de resposta de entidades parceiras 

Não existindo valores anteriores da taxa de resposta de entidades parceiras, tomamos por referência a taxa atingida na aplicação do questionário realizado este ano letivo – 10%, 
sendo o nosso objetivo incrementar este valor, em cerca de 10 pontos percentuais, até atingir os 30%, no ciclo de formação 2020/2023. 

Dado o número reduzido de respostas, a equipa decidiu voltar a aplicar o questionário, solicitando aos orientadores da FCT a colaboração na sensibilização das entidades que, neste 
momento, acolhem alunos do Agrupamento. 
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OE5: melhorar a capacidade de resposta do EFP às novas necessidades do mercado de trabalho 

a. Sessões informação escolar 

Reconhecendo a importância da realização de sessões de informação escolar que permitam aos alunos tomar conhecimento das opções quanto ao percurso pós-ensino 
secundário, e não havendo valores de referência dos ciclos formativos anteriores, definimos como referência a realização de 1 a 2 sessões por curso/ano letivo, bem como 
estabelecer o valor de 3,6 (numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom) como referência da apreciação global das sessões, na avaliação da ação, por parte dos 
alunos. 

À data da realização do relatório trimestral do 2º período, apenas o curso do triénio 2018/2021 tinha realizado 1 sessão de informação escolar, com uma avaliação abaixo do esperado 
(2,3), tendo os alunos referido que a mesma não tinha respondido, por completo, à suas expectativas/necessidades. 

 

b. Sessões de procura de emprego 

A realização deste tipo de sessões procura munir os alunos de competências que lhes possam ser úteis no momento de ingressar no mercado de trabalho e na procura de 
emprego. Mais uma vez não existem registo destas sessões em ciclos de formação anteriores, pelo que se estabeleceu, como referência, a realização de, pelo menos, 2 sessões 
(1 sessão de técnicas de procura de emprego e 1 simulação de entrevista de emprego) por curso no último ano de formação, bem como estabelecer o valor de 3,6 (numa escala 
de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom) como referência da apreciação global das sessões, na avaliação da ação, por parte dos alunos. 

À data da realização do relatório trimestral do 2º período, apenas o curso do triénio 2018/2021 tinha realizado este tipo de sessão, num total de 4, ultrapassando a meta estabelecida. 
Estas sessões foram realizadas no âmbito da lecionação de conteúdos da disciplina de inglês e da unidade de formação de curta duração (UFCD) de comunicação assertiva e técnicas de procura 
de emprego, sendo a média da apreciação global de 3,91, também ela superior ao valor de referência. 

 

c. Sessões com entidades parceiras 

Reconhecendo a importância das relações estabelecidas com entidades externas, bem como o seu papel enquanto complemento à formação dos nossos alunos, procuramos 
estabelecer um número mínimo de interações, por curso/ano letivo, bem como estabelecer um valor para a apreciação global das sessões, na avaliação da ação, por parte dos 
alunos. 

Não existindo valores anteriores definimos como meta, a realização de 1 a 2 sessões de formação por ano de curso, este ano letivo, aumentando para 2 a 3 sessões a partir do 
próximo ano letivo, e um valor de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom. 

À data da realização do último relatório trimestral, nenhum dos cursos tinha atingido o número de sessões estipulado como meta, no entanto é nosso conhecimento que, no início do 3º 
período se realizaram 5 sessões de formação. 

A avaliação da sessão realizada superou a meta estabelecida, situando-se nos 3,95. 
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d. Taxa de resposta de ex-alunos 

Com este indicador pretende-se ter uma visão global da opinião de antigos alunos, relativamente às atividades e vivências experienciadas ao longo da sua formação, sendo um 
dado importante para analisar relevância que estas tiveram na formação dos nossos alunos. 

Não existindo valores anteriores da taxa de resposta de ex-alunos, tomamos por referência a taxa atingida no triénio 2017/2020 – 50%, sendo o nosso objetivo incrementar este 
valor, em cerca de 10 pontos percentuais, até atingir os 80%, no ciclo de formação 2020/2023. 

Quanto à apreciação global, esta situa-se nos 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom, no triénio de referência, sendo nosso objetivo manter 
esse valor. 

 

e. Taxa de resposta de entidades parceiras 

Não existindo valores anteriores da taxa de resposta de entidades parceiras, tomamos por referência a taxa atingida na aplicação do questionário realizado este ano letivo – 10%, 
sendo o nosso objetivo incrementar este valor, em cerca de 10 pontos percentuais, até atingir os 30%, no ciclo de formação 2020/2023. 

Dado o número reduzido de respostas, a equipa decidiu voltar a aplicar o questionário, solicitando aos orientadores da FCT a colaboração na sensibilização das entidades que, neste 
momento, acolhem alunos do Agrupamento. 

 

 

OE6: melhorar o grau de satisfação das empresas empregadoras 

a. Média obtida na Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

No Agrupamento de Escolas de Tábua, as horas da FCT/Estágio são divididas em igual número de horas e realizada no 2º e 3º ano do curso. 

No triénio 2015/2018 a média das classificações da FCT foi de 16,6 e 17,7 valores, em cada um dos períodos. Tomando este como valor de referência para as melhorias a 
implementar, apresenta-se como objetivo um aumento de 0,2 valores, por triénio, para a média atingida no 1º período de Estágio (2º ano do curso) até atingir os 17,7 valores, 
no triénio 2020/2023, equiparando as médias dos 2 períodos. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 16,9 e 17,4 - meta superada no 1º período de estágio e ligeiramente abaixo no 2º momento de avaliação. (início da 
implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 17,0 e 17,5 - meta atingida (1º período de estágio) mas ligeiramente abaixo no 2º momento.  

 Neste momento não nos é possível aferir o estado atual, no entanto, pela monitorização do trabalho realizado, até ao momento, por parte dos orientadores e tutores, os alunos 
evidenciam desempenhos muito bons. 
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b. Grau de satisfação da FCT (alunos) 

No triénio 2015/2018 o grau de satisfação relativo à FCT foi de 3,8, em cada um dos períodos, numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom. Considerando a média 
elevada já atingida, o objetivo passará por manter estes valores, nos próximos ciclos de formação. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 3,7 e 3,8 - meta ligeiramente abaixo, no 1º período de estágio e atingida no 2º momento de avaliação. (início da 
implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 3,6 e 3,7 – em ambos os períodos o valor obtido está ligeiramente abaixo da meta estipulada.  

 Neste momento não nos é possível aferir o estado atual, no entanto, pela monitorização do trabalho realizado, até ao momento, por parte dos orientadores e tutores, os alunos 
demonstram um elevado grau de satisfação. 

 

c. Grau de satisfação da FCT (entidade) 

No triénio 2015/2018 o grau de satisfação relativo à FCT foi de 3,7 ambos os períodos, numa escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom. Considerando a média elevada 
já atingida, o objetivo passará por manter estes valores, nos próximos ciclos de formação. 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2016/2019: 3,7 e 3,8 – metas em linha com o objetivo traçado. (início da implementação do quadro EQAVET – abril 2019); 

- Meta atingida pelas turmas no triénio 2017/2020: 3,5 e 3,6 – em ambos os períodos o valor obtido está ligeiramente abaixo da meta estipulada.  

 Neste momento não nos é possível aferir o estado atual, no entanto, pela monitorização do trabalho realizado, até ao momento, por parte dos orientadores, as entidades demonstram 
um elevado grau de satisfação para com o desempenho dos alunos. 

 

d. Taxa de resposta das entidades empregadoras 

Não existindo valores anteriores da taxa de resposta de ex-alunos, tomamos por referência a taxa atingida na aplicação do questionário realizado este ano letivo – 10%, sendo o 
nosso objetivo incrementar este valor, em cerca de 10 pontos percentuais, até atingir os 30%, no ciclo de formação 2020/2023. 

Dado o número reduzido de respostas, a equipa decidiu voltar a aplicar o questionário, solicitando aos orientadores da FCT a colaboração na sensibilização das entidades que, neste 
momento, acolhem alunos do Agrupamento. 

 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
RP Anual/Agrupamento de Escolas de Tábua          17/23 
 

III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 

 

3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

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 CONCLUSÃO DOS CURSOS 

O1 

 
Reduzir a taxa de abandono escolar com a seguinte progressão: 13% (2018/2021); 12,5% (2019/2022) e 
12% (2020/2023). 
Valor de referência: 18,2% (triénio 2015/2018) 
 
Melhorar a taxa de acompanhamento dos encarregados de educação (TAC), com a seguinte progressão: 
45% (2018/2021); 50% (2019/2022) e 55% (2020/2023).  
Valor de referência: 37,4%. (triénio 2017/2020) 

O2 

 
Melhorar a taxa de sucesso em cada ano do curso (alunos com todos os módulos lecionados concluídos): 
86,5% - 83,5% - 94,5%, (2018/2021); 87% - 84% - 95% (2019/2022) e 87,5%, 84,5% e 95%, (2020/2023) 
Valores de referência: 84,9%, 82,0%, 92,9% (triénio 2015/2018) 
 
Melhorar a taxa de conclusão do curso, com a seguinte progressão: 75%, (2018/2021); 77% (2019/2022) e 
79%, (2020/2023). 
Valores de referência: 69,1% (triénio 2015/2018) 
 
Manter os níveis de satisfação dos alunos, relativamente à FCT: média de 3,8 
Valores de referência: 3,8. (triénio 2015/2018) 
 
Melhorar a taxa de acompanhamento dos encarregados de educação (TAC), com a seguinte progressão: 
45% (2018/2021); 50% (2019/2022) e 55% (2020/2023).  
Valores de referência: 37,4%. (triénio 2017/2020) 

O3 

 
Melhorar a taxa de conclusão das PAP: 100% em todos os ciclos de formação 
Valores de referência: taxa de conclusão – 97,6% (triénio 2015/2018) 
 
Melhorar a classificação média das PAP: 15,4 valores (2018/2021); 15,6 valores (2019/2022) e 15,8 
(2020/2023) 
Valores de referência: 14,8 valores (triénio 2015/2018) 
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Melhorar a taxa por intervalo de classificação: 30,2%, 48,8% e 21% (2018/2021); 29,7%, 48,8% e 21,5% 
(2019/2022) e 29,2%, 48,8% e 22% (2020/2023) 
Valores de referência: 31,7%, 48,8% e 19,5% (triénio 2015/2018) 
 

AM2 
TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DE CURSOS 
DE EFP O4 

 
Realizar sessões de formação com entidades parceiras para conhecer melhor as necessidades de mão-de-
obra e os avanços tecnológicos, de produção e de mercado, estabelecendo 2 a 3 interações anuais, por 
curso.  
 
Promover a avaliação das sessões de formação, por parte dos alunos, de modo a avaliar a sua relevância 
junto destes, estabelecendo como objetivo uma apreciação global de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 
4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom   
 
Realizar 1 a 2 visitas de estudo (por ano letivo) permitindo a aproximação os alunos ao mercado de 
trabalho, bem como uma observação direta e in loco da organização e funcionamento de determinada 
entidade. 
 
Promover a avaliação visitas de estudo, por parte dos alunos, de modo a avaliar a sua relevância junto 
destes, estabelecendo como objetivo uma apreciação global de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 4, 
sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom   
 
Melhorar a taxa de resposta dos ex-alunos aos questionários de acompanhamento: 60% (2018/2021); 70% 
(2019/2022) e 80% (2020/2023). 
Valores de referência: 50% (triénio 2017/2020) 
 
Promover a avaliação da importância das atividades desenvolvidas ao longo do curso, por parte dos ex-
alunos, estabelecendo como objetivo uma apreciação global de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 4, 
sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom.   
Valores de referência: 3,6 (triénio 2017/2020) 
 
Melhorar a taxa de resposta das entidades parceiras aos questionários: 20% (2018/2021); 30% (2019/2022) 
e 35% (2020/2023). 
Valores de referência: 10% (triénio 2017/2020) 

AM3 UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO 
LOCAL DE TRABALHO O5 

 
Realizar de 1 a 2 sessões de informação escolar que permitam aos alunos tomar conhecimento das opções 
quanto ao percurso pós-ensino secundário. 
 
Promover a avaliação das sessões de informação, por parte dos alunos, de modo a avaliar a sua relevância 
junto destes, estabelecendo como objetivo uma apreciação global de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 
4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom. 
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Realizar sessões para procura de emprego nas turmas finalistas (3º ano do curso): 1 (mínimo) sessão de 
técnicas de procura de emprego e, pelo menos, 1 simulação de entrevista de emprego 
 
Promover a avaliação das sessões de informação, por parte dos alunos, de modo a avaliar a sua relevância 
junto destes, estabelecendo como objetivo uma apreciação global de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 
4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom 
 
Acompanhar a elaboração, por parte das turmas finalistas, dos Curricula Vitae em português e em inglês 
(turmas finalistas). 
 
Melhorar a taxa de resposta dos ex-alunos aos questionários de acompanhamento: 60% (2018/2021); 70% 
(2019/2022) e 80% (2020/2023). 
Valores de referência: 50% (triénio 2017/2020) 
 
Promover a avaliação da importância das atividades desenvolvidas ao longo do curso, por parte dos ex-
alunos, estabelecendo como objetivo uma apreciação global de 3,6 (Muito Bom), numa escala de 1 a 4, 
sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom.   
Valores de referência: 3,6 (triénio 2017/2020) 
 
Ampliar o conhecimento das competências pessoais e técnicas apreciadas/exigidas pelo mercado de 
trabalho, através da aplicação de 1 questionário anual às entidades parceiras do AET, melhorando a taxa 
de resposta: 20% (2018/2021); 30% (2019/2022) e 35% (2020/2023) 
Valores de referência: 10% (triénio 2017/2020) 
 
Recolher as sugestões/recomendações feitas por entidades parceiras, através da aplicação de 1 
questionário anual às entidades parceiras do AET, melhorando a taxa de resposta: 20% (2018/2021); 30% 
(2019/2022) e 35% (2020/2023) 
Valores de referência: 10% (triénio 2017/2020). 
 

O6 

 
Melhorar a classificação média de cada um dos períodos de estágio da FCT: 17,2 e 17,7 (2018/2021); 17,4 
e 17,7 (2019/2022) e 17,7 e 17,7 (2020/2023) 
Valores de referência: 16,6 e 17,7 (triénio 2015/2018) 
 
Manter o grau de satisfação da FCT por parte dos alunos, com a seguinte progressão: 3,8  
Valores de referência: 3,8 (triénio 2015/2018) 
 
Manter o grau de satisfação da entidade de acolhimento na FCT, com a seguinte progressão: 3,7 
Valores de referência: 3,7. 
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3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

A1 Identificar e documentar os alunos com perfil de risco. Setembro/2021 Julho/2022 

A2 Realizar reuniões com encarregados de educação para divulgação de informação. Setembro/2021 Julho/2022 

A3 Sessões de (in)formação com os encarregados de educação. Setembro/2021 Julho/2022 

A4 Monitorizar a taxa de acompanhamento dos encarregados de educação (trimestral) Setembro/2021 Julho/2022 

A5 Workshops para os encarregados de educação ministrados pelos respetivos educandos. Setembro/2021 Março/2022 

A6 Realizar procedimentos de prevenção junto do aluno e/ou do encarregado de educação e se necessário solicitando a 
intervenção do SPO, serviços sociais e/ou CPCJ Setembro/2021 Julho/2022 

A7 Realizar, quinzenalmente, a monitorização do desempenho (alunos) Setembro/2021 Julho/2022 

A8 Criar/atualizar o plano individual de acompanhamento de promoção do sucesso educação Setembro/2021 Julho/2022 

A9 Avaliar a eficácia das medidas de promoção do sucesso educativo (trimestral) Setembro/2021 Julho/2022 

A10 Aplicar questionários de satisfação e expectativas (alunos e encarregados de educação) Janeiro/2022 Janeiro/2022 

A11 Realizar 2 momentos de avaliação intermédia do estágio (1/3 e 2/3 da duração do estágio) – aluno e tutor Março/2022 Julho/2022 

A12 Monitorizar o trabalho realizado nas diferentes fases do desenvolvimento das PAP (avaliações intermédias) Setembro/2021 Julho/2022 

AM2 

A13 Convidar entidades parceiras para a promoção de atividades de formação Setembro/2021 Março/2022 

A14 Contactar novas entidades propondo-lhes parcerias Setembro/2021 Julho/2022 

A15 Divulgar e promover a oferta formativa Maio/2022 Junho/2022 

A16 Realizar visitas de estudo e/ou deslocalizadas Setembro/2021 Julho/2022 
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A17 Aplicar questionários de satisfação para cada atividade realizada Setembro/2021 Julho/2022 

A18 Aplicar questionários acompanhamento do percurso profissional de ex-alunos Setembro/2021 Outubro/2021 

A19 Aplicar questionários de diagnóstico de necessidades de formação profissional (entidades parceiras) Junho/2022 Julho/2022 

AM3 

A20 Realizar 1 sessão de técnicas de procura de emprego, nas turmas de 12º ano Setembro/2021 Dezembro/2021 

A21 Realizar 1 sessão de simulação de entrevista de emprego, nas turmas de 12º ano Setembro/2021 Dezembro/2021 

A22 Acompanhar a elaboração dos Curricula Vitae em português e em inglês, nas turmas de 12ºano Setembro/2021 Dezembro/2021 

A23 Dinamizar 1 sessão de informação escolar e profissional, por turma/curso Setembro/2021 Julho/2022 

A24 Contactar as entidades que recebem os alunos em FCT, para garantir uma preparação ajustada às suas necessidades Setembro/2021 Fevereiro/2022 

A25 Realizar uma palestra sobre as boas práticas no EFP (ex-alunos, entidades empregadores e instituições do ensino superior) Março/2022 Abril/2022 

A26 Aplicar questionários de satisfação para cada sessão realizada Setembro/2021 Julho/2022 

A27 Acompanhar as tarefas desenvolvidas na Formação em Contexto de Trabalho Março/2022 Julho/2022 

A28 Realizar 2 momentos de avaliação intermédia do estágio (1/3 e 2/3 da duração do estágio) – aluno e tutor Março/2022 Julho/2022 

A29 Realizar 1 contacto quinzenal com o tutor da entidade de acolhimento Março/2022 Julho/2022 

A30 Preencher o questionário de satisfação FCT (aluno e tutor) Junho/2022 Julho/2022 

A30 Aplicar questionários acompanhamento do percurso profissional de ex-alunos Setembro/2021 Outubro/2021 

A31 Aplicar questionários de diagnóstico de necessidades de formação profissional (entidades parceiras) Junho/2022 Julho/2022 
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IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 
contínua da oferta de EFP 

O Agrupamento de Escolas de Tábua compreende que a implementação de sistemas de garantia da qualidade alinhados com o Quadro EQAVET e o desenvolvimento de uma cultura de 
melhoria contínua da educação e formação profissional (EFP), só poderão existir se sustentados por práticas de autoavaliação. 

Assumindo a autoavaliação como um exercício contínuo e cíclico de balanço, reflexão e monitorização, que permitem a identificação de áreas de intervenção prioritárias e a (re)definição 
de estratégias de atuação, o AET implementa o ciclo de garantia e melhoria da qualidade, desde abril 2019. 

O conhecimento dos resultados obtidos pelos alunos e a sua monitorização, durante o ciclo que constitui cada curso, é fundamental, permitindo avaliar a adequação e eficácia das 
medidas implementadas face a esses resultados e aos definidos para cada objetivo estratégico e, se necessário, redefinir metas e/ou ações a desenvolver. 

A aplicação deste ciclo de garantia e melhoria da qualidade implica uma análise sistemática por parte de stakeholders internos e externos, que visem a reflexão conjunta de forma a 
serem consensualizadas as ações a desenvolver, com o objetivo final que é o do sucesso dos alunos, quer durante o ciclo formativo, quer após a conclusão do curso, quando ingressam no mercado 
de trabalho ou prosseguem estudos no ensino superior. 

Conhecer as opiniões dos alunos e encarregados de educação, no que respeita ao seu grau de satisfação e às suas expectativas, desde a entrada no primeiro ano de formação, até à sua 
conclusão, bem como após esta, constituem também elementos de monitorização de forma a introduzir melhorias em todo o processo. 
 A análise do trabalho realizado e dos resultados obtidos, nos diferentes indicadores em avaliação e respetivos objetivos estratégicos, permitem identificar 2 pontos aos quais será 
necessário dar maior enfoque:  

- A redução consolidada dos valores do abandono escolar tem sido difícil, tendo em consideração os resultados obtidos nos últimos ciclos de formação, estando fortemente 
relacionada com as expectativas de futuro, de alunos e encarregados de educação. Ainda existe um elevado número de alunos que pondera abandonar os estudos ao atingir a 
maioridade. Esta tem sido uma ideia combatida ao longo dos anos, no entanto ainda existe um longo caminho a ser percorrido, designadamente uma intervenção mais precoce, 
junto dos alunos do 3º ciclo, bem como workshops para os encarregados de educação, procurando-se aumentar o seu envolvimento informado, na formação dos seus educandos. 
- O fraco envolvimento das entidades parceiras, evidenciado no reduzido número de respostas aos questionários aplicados, quando comparado com a resposta dada a solicitações 
para sessões de formação/informação, visitas de estudo, entre outros. Esse constitui um dos maiores constrangimentos observados, pelo que é imprescindível intensificar as 
relações estabelecidas com as entidades parceiras, reforçando as redes de contacto, comunicação, de modo a ampliar o conhecimento das competências pessoais e técnicas 
apreciadas/exigidas pelo mercado de trabalho. 

Desde o início do ano letivo que se têm realizado reuniões com os diferentes stakeholders (internos e externos), no sentido de auscultar opiniões e sugestões de melhoria. Estas foram, 
na sua maioria, concretizadas, considerados os constrangimentos causados pela pandemia COVID-19, como por exemplo o cancelamento de algumas das atividades propostas pelos alunos e 
incluídas no PAA. 

Com uma dinâmica de coparticipação de todos os stakeholders, o AET propõe-se a apurar práticas, procedimentos e metodologias com vista à obtenção de melhores resultados nos 
diferentes indicadores. 
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