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

 

OE1: reduzir o abandono escolar – Percentagem de alunos que completam cursos de EFP 

O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos no 2º período, por ciclo de formação, dos indicadores 

definidos para o objetivo estratégico (OE1), relativo ao abandono escolar: 

 

Quadro 1 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE1 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP 

Perfil de risco 

Taxa de alunos em risco de abandono ------- 0 0 ------- 6,06 3,03 ------- 0 0 

Taxa de alunos com problemas de 
comportamento a) 

------- 21,74 4,35 ------- 15,15 9,09 ------- 13,64 13,64 

Taxa de alunos com módulos em atraso 
(ano letivo) 

------- 65,22 4,35 ------- 30,30 24,24 ------- 22,73 54,55 

Taxa de alunos com problemas de assiduidade ------- 39,13 26,09 ------- 15,15 18,18 ------- 22,73 27,27 

Abandono 
escolar 

Taxa de transferências ------- 0 0 ------- 0 0 ------- 0 0 

Taxa de anulação de matrícula ------- 0 0 ------- 0 0 ------- 4,55 0 

Taxa de exclusão por faltas ------- 0 0 ------- 1,47 2,94 ------- 0 0 

Taxa de abandono atual (curso) 13 12,0 12,00 12,5 21,95 24,39 12 4,55 4,55 

Acompanhamento 
EE 

Taxa de acompanhamento do encarregado de 
educação b) 

45 52,2 69,6 50 23,65 30,05 55 9,5 19,0 

a) alunos perturbadores do bom funcionamento da aula e/ou que não realizam as tarefas propostas 
b) Percentagem de contactos estabelecidos por iniciativa do encarregado de educação. 

 

De acordo com a análise dos dados apresentados, podemos concluir que a taxa de abandono se 

mantém abaixo do objetivo traçado, em 2 dos ciclos e formação. No caso do ciclo de formação 2019/2022, a 

taxa ultrapassa grandemente a meta estipulada, amentando ligeiramente, desde o período passado, fruto 

da exclusão por faltas de 1 aluna. 

Relativamente à taxa de acompanhamento dos encarregados de educação, apesar de apenas ser 

superada num dos ciclos de formação (2018/2021), esta teve um crescimento, quando comparado com o 

período anterior, tendo mesmo duplicado, no caso do ciclo 2020/2023. 

 

Balanço das ações desenvolvidas e sugestões de melhoria 

Devido ao confinamento decretado, motivado pelo agravamento da situação da pandemia COVID-19, 

não foi possível a realização das ações propostas no relatório trimestral do 1º período. Apesar de estas não 

se terem realizado, observa-se que a taxa média de abandono se mantém estável. 

Considerando que as turmas dos ciclos 2018/2021 e 2019/2022 irão realizar o seu estágio durante o 

3º período, bem como as limitações impostas pelo plano de contingência do Agrupamento quanto à 

realização de atividades, propomos que as ações propostas se desenvolvam a partir do próximo ano letivo, 

ainda durante o 1º período. 
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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. 

O quadro seguinte apresenta os resultados obtidos no 2º período, por ciclo de formação, dos 

indicadores definidos para o objetivo estratégico (OE2), relativo à taxa de sucesso/conclusão: 

 

Quadro 2 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE2 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP 

Monitorização 
do ensino 

Taxa de alunos com plano individual de 
acompanhamento de promoção do sucesso 
educativo 

------- 56,52 65,22 ------- 42,42 39,39 ------- 0 81,82 

Taxa de alunos (com plano) que atingiram os 
resultados esperados 

------- 15,38 93,33 ------- 50,0 53,85 ------- ------- 50,0 

Taxa de alunos (com plano) que atingiram 
parcialmente os resultados esperados 

------- 84,62 6,67 ------- 28,57 46,15 ------- ------- 33,33 

Taxa de alunos que identificam dificuldades 
na conclusão dos módulos 

------- a) 43,48 ------- a) 25,81 ------- a) 27,59 

Taxa de sucesso 
/conclusão 

Taxa de sucesso do ano de curso 94,5 43,48 91,30 84 69,70 87,88 87,5 77,27 45,45 

Taxa de conclusão 70 34,78 91,30 72 69,70 75,76 74 77,27 45,45 

Grau de 
satisfação na FCT 

Grau de satisfação dos alunos 3,8 c) c) 3,8 c) c) ------- ------- ------- 

Acompanhamento 
EE 

Taxa de acompanhamento do encarregado 
de educação b) 

45 52,2 69,6 50 23,65 30,05 55 9,5 19,0 

a) modelo de monitorização em fase de concertação com os alunos 
b) Percentagem de contactos estabelecidos por iniciativa do encarregado de educação. 
c) Questionário a ser aplicado após a conclusão a FCT 

 

Da análise dos resultados apresentados sobre a taxa de sucesso, verificamos que a taxa alcançada no 

ciclo de formação 2020/2023 se encontra muito aquém da meta estabelecida, tendo decrescido de forma 

significativa, relativamente ao 1º período. Esta situação poderá dever-se ao facto de, no 1º período, ter sido 

concluído um número reduzido de módulos.  

Relativamente à taxa de acompanhamento dos encarregados de educação, esta apenas é superada 

num dos ciclos de formação (2018/2021). Os restantes mantêm-se aquém do esperado, apesar de ser 

observado uma melhoria nos resultados obtidos. 

Da análise comparativa que é possível fazer quanto à monitorização do ensino, relativamente aos 

resultados da monitorização feita pelos professores/formadores e à realizada pelos alunos, conclui-se que a 

percentagem de alunos que identifica dificuldades, que possam pôr em causa a conclusão dos módulos é, 

consideravelmente, mais baixa do que a avaliação que os professores/formadores fazem das mesmas. 

Quando analisada a eficácia das medidas de promoção do sucesso educativo, adotadas pelos 

professores/formadores, é possível afirmar-se que estas apresentam uma eficácia bastante positiva, 

evoluindo desde o período anterior, sendo este um indicador de promoção do sucesso dos alunos. 
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Balanço das ações desenvolvidas e sugestões de melhoria 

De forma a aproximar os valores relativos à monitorização do ensino, será necessário reforçar a 

intervenção e diálogo com os alunos, responsabilizando-os pelas suas aprendizagens, ao longo da lecionação 

dos módulos, adotando uma atitude mais criteriosa no preenchimento da ficha de monitorização. 

Com o objetivo de colmatar as dificuldades identificadas, os professores/formadores deverão dar 

continuidade à implementação das medidas de apoio à aprendizagem, avaliando e revendo as mesmas. 

Face aos resultados obtidos no que respeita a um maior envolvimento dos encarregados de educação 

na vida escolar dos seus educandos, deve ser dada continuidade às estratégias implementadas. 

Denotando-se uma melhoria dos resultados na maioria dos indicadores, e estando a ficha de 

monitorização numa fase experimental, propõe-se a continuidade das ações propostas no relatório anterior. 

Ações a desenvolver: 

− implementar, com uma regularidade quinzenal, a ficha de monitorização das aprendizagens 

dos alunos (autoavaliação), quanto à conclusão dos módulos em lecionação; 

− avaliar e rever o plano individual de acompanhamento de promoção do sucesso educativo. 

 

 

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

apresentação das PAP. 

Apresentam-se abaixo os resultados obtidos no 2º período, por ciclo de formação, dos indicadores 

definidos para o objetivo estratégico (OE3), relativo à promoção da qualidade das Provas de Aptidão 

Profissional (PAP): 

 

Quadro 3 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE3 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta 1ºP 2ºP   

Acompanhame
nto do projeto 
da PAP 

Taxa de alunos que apresentaram projeto 100 100 100 -------- -------- 

Média da avaliação dos projetos a) c) 3,10 3,10 -------- -------- 

Taxa de alunos com progresso positivo c) 60,9 69,6 -------- -------- 

Prova de 
aptidão 
profissional 

Taxa de conclusão da PAP 100 b) b) -------- -------- 

Média de classificações 15,4 b) b) -------- -------- 

Taxa de classificações entre 10 e 13 30,2 b) b) -------- -------- 

Taxa de classificações entre 14 e 17 48,8 b) b) -------- -------- 

Taxa de classificações entre 18 e 20 21,0 b) b) -------- -------- 

a) Escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom 
b) A preencher apenas no final do ano letivo 
c) Não existem valores de referência 

 

Analisando os dados do quadro 3 verifica-se que a taxa de alunos que apresentam lacunas na 

sistematização e organização do trabalho continua a ser elevada (30,4%), apesar da evolução positiva que se 
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verifica, comparativamente ao resultado apresentado no 1º período. Ainda que não existam valores de 

referência, este é um dado preocupante, considerando a meta para a taxa de conclusão (100%). 

 

Balanço das ações desenvolvidas e sugestões de melhoria 

Como ação prevista para este período foi estipulada a necessidade de envolver mais os encarregados 

de educação (EE) no acompanhamento do desenvolvimento da PAP. Apesar de não existirem registos 

específicos para este acompanhamento, analisados os contactos efetuados pelos encarregados de educação, 

verificaram-se 13 contactos neste âmbito, sendo 8 com alunos que são os seus próprios EE, e 5 com os 

restantes EE, equivalendo a uma percentagem de 56,5%. Este valor demonstra que a ação desenvolvida 

obteve algum sucesso, comprovando a importância de uma intervenção de sensibilização contínua. 

Assim, continua a ser necessário reforçar a intervenção junto dos encarregados de educação com o 

objetivo de aumentar o seu interesse pela escola e pela formação dos seus educandos, em particular no 

desenvolvimento do seu projeto da PAP. 

No que se refere à mudança de atitude dos alunos, a evolução foi menor do que a esperada, tendo em 

consideração a intervenção por parte dos professores orientadores, diretora de curso e encarregados de 

educação. Como tal, parece necessário reforçar a medidas que permitam desenvolver nos alunos a 

necessidade de um desenvolvimento contínuo e sistemático do seu projeto, apresentando o trabalho 

realizado com maior frequência. 

Ações a desenvolver (no próximo ano letivo): 

− criar e implementar, com uma regularidade mensal, uma ficha de monitorização do 

cumprimento do cronograma estabelecido pelo aluno, na sua caderneta; 

− atribuir, aos professores orientadores, 1 dos tempos da componente de estabelecimento para 

orientação da PAP, de forma a que estes possam definir 1 tempo semanal, com os seus 

orientandos, para apoio presencial; 

− incluir, na caderneta do professor orientador, fichas de avaliação intermédia, 2 em cada 

período, e dada a conhecer a cada aluno e encarregado de educação, após cada avaliação. 

 

 

 

2. 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. 

No quadro 4 apresentamos os resultados alcançados nos indicadores de avaliação reativos ao 

cumprimento do objetivo estratégico (OE4) – incremento do relacionamento com as empresas. 
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Quadro 4 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE4 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP 

Sessões de 
formação 

Nº de sessões de formação 2 a 3 0 1 2 a 3 0 1 2 a 3 0 0 

Apreciação global das sessões a) 3,6 ------ 3,95 3,6 ------ 3,90 3,6 ------ ------ 

Visitas de 
estudo 

Nº de visitas de estudo realizadas 1 a 2 b) b) 1 a 2 b) b) 1 a 2 b) b) 

Apreciação global das visitas de estudo a) 3,6 b) b) 3,6 b) b) 3,6 b) b) 

a) Escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom 
b) Devido à pandemia COVID-19 não se realizaram quaisquer visitas de estudo 

 

Quadro 5 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE5 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta  Meta  Meta  

Questionários 
Taxa de respostas de ex-alunos 60 a) 70 a) 80 a) 

Taxa de resposta de entidades parceiras 20 b) 30 b) 35 b) 

a) Questionário aplicado após 1 mês a conclusão de cada curso 
b) Questionário a ser aplicado no 3º período (maio) 

 

Da análise dos dados apresentados verifica-se que foi realizada 1 sessão de formação com entidades 

externas, em dois dos ciclos de formação, tendo sido o balanço global das sessões avaliado como “Muito 

Bom” (3,95 e 3,90), por parte dos alunos participantes, cumprindo a meta estabelecida. 

No que se refere às visitas de estudo, e tal como presente no relatório do 1º período, as mesmas 

continuam suspensas. 

 

Balanço das ações desenvolvidas e sugestões de melhoria 

No seguimento de uma das sugestões de melhoria apontadas no 1º período, foi acrescentada, como 

indicador, a taxa de resposta ao questionário das entidades parceiras, no entanto, este apenas será aplicado 

durante o 3º período, pelo que a sua análise será realizada aquando do relatório do progresso anual, bem 

como no relatório do final do ano letivo. 

 

 

3. 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. 

Os quadros seguintes mostram os resultados obtidos, até ao momento, nos indicadores de avaliação 

definidos para o objetivo estratégico (OE5) – capacidade de resposta do EFP às novas necessidades do 

mercado de trabalho. 
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Quadro 6 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE5 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP Meta 1ºP 2ºP 

Sessões de 
informação escolar 

Nº de sessões de informação 1 a 2 0 1 1 a 2 0 0 1 a 2 0 0 

Apreciação global das sessões a) 3,6 ------ 2,27 3,6 ------ ------ 3,6 ------ ------ 

Sessões de procura 
de emprego 

Nº de sessões 1 a 2 2 2 1 a 2 0 0 1 a 2 0 0 

Apreciação global das sessões a) 3,6 3,6 3,91 3,6 ------ ------ 3,6 ------ ------ 

Sessões com 
entidades 

Nº de sessões 1 a 2 0 1 1 a 2 0 0 1 a 2 0 0 

Apreciação global das sessões a) 3,6 ------ 3,95 3,6 ------ ------ 3,6 ------ ------ 

a) Escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom 

 

Quadro 7 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE5 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta  Meta  Meta  

Questionários 

Taxa de respostas de ex-alunos 60 a) 70 a) 80 a) 

Apreciação global dos ex-alunos 3,6 a) 3,6 a) 3,6 a) 

Taxa de resposta de entidades parceiras 20 b) 30 b) 35 b) 

a) Questionário de acompanhamento de ex-alunos após 1 mês da conclusão do curso 
b) Questionário a ser aplicado no 3º período (maio) 

 

De acordo com a análise dos dados apresentados verificamos que a turma do ciclo de formação 2018-

2021 participou em 4 sessões, tendo os alunos avaliado as mesmas de forma bastante positiva, exceção feita 

à sessão de informação, cuja avaliação foi considerada suficiente.  

 

Balanço das ações desenvolvidas e sugestões de melhoria 

Relativamente à auscultação dos ex-alunos do Agrupamento, proposta no relatório trimestral anterior, 

estes dados serão obtidos apenas durante o próximo ano letivo. 

Com base nos resultados presentes no quadro 7, propõe-se a adequação das sessões de informação 

ao ensino e formação profissional e ao curso/área de formação dos alunos, de modo a que sejam 

apresentados assuntos pertinentes para a população alvo da ação. 

Ações a desenvolver: 

− Sessão de informação sobre prosseguimentos de estudos, com a apresentação das diferentes 

vias de prosseguimento de estudos (curso técnico superior profissional (CTESP) e ensino 

superior), forma de ingresso, processo de candidatura, pré-requisitos, entre outras 

informações relevantes; 

− Sessão de procura de emprego sobre: ingresso no mundo do trabalho, formações pós-

secundário, inscrição no centro de emprego, procura do 1º emprego, simulação de entrevistas, 

entre outras. 
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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. 

Os quadros 7 e 8 apresentam os resultados obtidos, referentes ao 2º período, nos indicadores de 

avaliação definidos para o objetivo estratégico (OE6) – grau de satisfação das empresas empregadoras. 

 

Quadro 8 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE6 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta 
2º 

Ano 
3º 

Ano 
Meta 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

Meta 
2º 

Ano 
3º 

Ano 

Acompanham
ento da FCT 

Média de contactos estabelecidos (por 
aluno) 

a) ------ b) a) b) ------ a) ------ ------ 

Média da 1ª avaliação intermédia do aluno a) ------ b) a) b) ------ a) ------ ------ 

Média da 1ª avaliação intermédia do tutor a) ------ b) a) b) ------ a) ------ ------ 

Média da 2ª avaliação intermédia do aluno a) ------ b) a) b) ------ a) ------ ------ 

Média da 2ª avaliação intermédia do tutor a) ------ b) a) b) ------ a) ------ ------ 

Conclusão da 
FCT 

Taxa de conclusão da FCT 100 ------ b) 100 b) ------ 100 ------ ------ 

Média de classificações 17,7 ------ b) 
17,5 
18 

b) ------ 
17,5 
18 

------ ------ 

Grau de 
satisfação 

Média do grau de satisfação (alunos) 3,8 ------ b) 3,8 b) ------ 3,8 ------ ------ 

Média do grau de satisfação (entidades) 3,8 ------ b) 3,8 b) ------ 3,8 ------ ------ 

a) Não existem valores de referência 
b) A preencher no 3º período 

 

Quadro 9 - Resultados dos indicadores definidos para o objetivo estratégico - OE6 

Indicadores de avaliação por ciclo de formação 
2018/2021 2019/2022 2020/2023 

Meta  Meta  Meta  

Questionários Taxa de respostas de entidades parceiras 20 a) 30 a) 35 a) 

a) Questionário a ser aplicado no 3º período (maio) 

 

Apesar da turma do ciclo de formação 2018/2021, já ter iniciado o seu estágio, à data deste relatório 

ainda não foi cumprido o 1º terço das horas de formação, na entidade de acolhimento, de forma a ser possível 

a recolha de dados. Da mesma forma que ainda não existem dados para analisar a taxa de respostas das 

entidades parceiras do Agrupamento, cujo questionário se prevê aplicar em maio, após o início de todos os 

estágios da FCT. 

 

 

 


