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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 1º período, por ciclo de formação, dos indicadores 

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

Os resultados apresentados têm em consideração apenas dados referentes ao 1º período do presente 

ano letivo, à exceção da “Taxa de abandono atual”. 

 

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 Meta 1ºP Meta 1ºP 

Perfil de risco 

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

Taxa de alunos com problemas de 
comportamento a) 

------- 21,74 ------- 15,15 ------- 13,64 

Taxa de alunos com módulos em atraso 
(ano letivo) 

------- 65,22 ------- 30,30 ------- 22,73 

Taxa de alunos com problemas de assiduidade ------- 39,13 ------- 15,15 ------- 22,73 

Abandono 
escolar 

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

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

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

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

Acompanhamento 
EE 

Taxa de acompanhamento do encarregado de 
educação b) 

45 52,2 50 23,65 55 9,5 

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 

encontra abaixo ao objetivo traçado, em 2 dos ciclos de formação. No caso do ciclo de formação 2019/2022, 

a taxa ultrapassa grandemente a meta estipulada, fruto do número de transferências solicitadas (3) e do 

número de anulações de matrícula (5), solicitadas assim que os alunos atingiram a maioridade, ainda durante 

o 1º ano do curso. 

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

num dos ciclos de formação (2018/2021), tendo em consideração a meta estipulada para esse ciclo. Os 

restantes encontram-se aquém do esperado. 

 

Sugestões de melhoria 

Embora a taxa média de abandono se encontre dentro da meta estipulada, em 2 dos ciclos de 

formação, mantém-se a necessidade de reforçar a intervenção junto dos alunos e encarregados de educação. 

O reforço da intervenção junto dos encarregados de educação tem como objetivo o aumento o 

interesse pela escola e pela formação dos seus educandos. 
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Ações a desenvolver: 

− workshops para os encarregados de educação ministrados pelos respetivos educandos; 

− realização de atividades com a participação/colaboração dos encarregados de educação. 

 

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 1º 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 Meta 1ºP Meta 1ºP 

Monitorização 
do ensino 

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

------- 56,52 ------- 42,42 ------- 0 

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

------- 15,38 ------- 50,0 ------- ------- 

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

------- 84,62 ------- 28,57 ------- ------- 

Taxa de sucesso 
/conclusão 

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

Taxa de conclusão 70 34,78 72 69,70 74 77,27 

Grau de 
satisfação na FCT 

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

Acompanhamento 
EE 

Taxa de acompanhamento do encarregado de educação b) 45 52,2 50 23,65 55 9,5 

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 percentagem 

alcançada no ciclo de formação 2018/2021 se encontra muito aquém da meta, o mesmo acontecendo com 

a taxa de conclusão. Analisada esta situação em particular, verifica-se que a maioria dos alunos com módulos 

em atraso (7 em 12) poderão concluir os mesmos aquando da aplicação da prova de recuperação, a ser 

realizada no início do 2º período. Os restantes ciclos de formação também se encontram aquém das 

expectativas, no entanto o diferencial é menor. No caso dos triénios 2019/2022 e 2020/2023, apesar da taxa 

de sucesso, para o ano de escolaridade, estar abaixo do expectável, verificam-se resultados de taxa de 

conclusão próximos da meta estipulada, sendo que, no ciclo 2020/2023, esta chega a ser ultrapassada. 

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

num dos ciclos de formação (2018/2021), tendo em consideração a meta estipulada para esse ciclo. Os 

restantes encontram-se aquém do esperado. 

Os dados relativos à monitorização do ensino têm um objetivo meramente indicativo, no que se refere 

à avaliação contínua das dificuldades identificadas e da eficácia das medidas de promoção do sucesso 

educativo, pelo que não foram estipuladas metas. Com estes dados pretende-se fazer uma monitorização da 
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eficácia das medidas de promoção do sucesso educativo, adotadas pelos professores/formadores. É possível 

afirmar-se que a sua eficácia parcial, em particular nos alunos do ciclo de formação 2018/2021, aguardando-

se uma melhoria dos resultados com a continuidade da aplicação das medidas. 

 

Sugestões de melhoria 

Com vista à promoção do sucesso educativo, deverá existir um maior envolvimento dos alunos no seu 

processo ensino-aprendizagem, ao longo da lecionação dos módulos. Para tal foi criada, em colaboração com 

os alunos, uma ficha de monitorização a ser preenchida pelos alunos, como forma de autoavaliação contínua.  

De forma a colmatar as dificuldades identificadas, os professores/formadores deverão reforçar as 

medidas de apoio à aprendizagem. 

O reforço da intervenção junto dos encarregados de educação tem como objetivo o aumento o 

interesse pela escola e pela formação dos seus educandos. 

Ações a desenvolver: 

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

dos alunos (autoavaliação), de forma a que o aluno monitorize o seu processo ensino-

aprendizagem, 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 1º 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   

Acompanhame
nto do projeto 
da PAP 

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

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

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

Prova de 
aptidão 
profissional 

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

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

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

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

Taxa de classificações entre 18 e 20 21,0 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 
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Analisando os dados do quadro 3 verifica-se que todos os alunos inscritos apresentaram a sua proposta 

projeto da prova de aptidão profissional (PAP), e que estes apresentam uma avaliação média de 3,1, 

qualificando, positivamente, a qualidade dos projetos apresentados. No entanto, 39,13% dos alunos 

apresenta lacunas no trabalho desenvolvido até ao momento. 

 

Sugestões de melhoria 

Reforçar a intervenção sobre os alunos para que desenvolvam o seu projeto ao longo de todo o ano 

letivo, apresentando o trabalho realizado com maior frequência. 

O reforço da intervenção junto dos encarregados de educação tem como objetivo promover um 

acompanhamento do trabalho desenvolvimento. 

Ações a desenvolver: 

− Reunião com os encarregados de educação, convocada e presidida pelo diretor de curso, para 

informar sobre o ponto de situação do trabalho realizado. 

 

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 relativos ao 

cumprimento do objetivo estratégico (OE4) – incremento do relacionamento com as empresas. 

 

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 Meta 1ºP Meta 1ºP 

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

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

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

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

a) Questionário aplicado após 1 mês a conclusão de cada curso 
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De acordo com a análise dos dados apresentados verificamos que ainda não foram realizadas 

quaisquer sessões de formação.  

No que se refere às visitas de estudo, devido ao plano de contingência do Agrupamento, estas foram 

suspensas. 

 

Sugestões de melhoria 

Apesar de estar prevista a realização de sessões de formação, durante o segundo e o terceiro períodos, 

será de ponderar, no próximo ano letivo, a realização de ações desta natureza também no 1º período. 

Estando este indicador relacionado com as relações estabelecidas com entidades parceiras, parece-

nos importante aditar a análise da taxa de respostas dessas entidades ao questionário, sendo este mais um 

dado que nos permitirá “medir” o envolvimento dos nossos parceiros, para além das sessões realizadas. 

 

 

 

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

 

OE5: melhorar a capacidade de 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. 

 

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 Meta 1ºP Meta 1ºP 

Sessões de 
informação escolar 

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

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

Sessões de procura 
de emprego 

Nº de sessões 1 a 2 2 b) 1 a 2 0 1 a 2 0 

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

Sessões com 
entidades 

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

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

a) Escala de 1 a 4, sendo 1 insuficiente e 4 Muito Bom 
b) Elaboração do Currículo Vitae no âmbito da disciplina de inglês e UFCD de comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego 
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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) 

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 apenas foram realizadas 2 sessões 

de formação. No entanto, estão previstas ações a decorrer nos próximos períodos. 

No que se refere ao questionário de ex-alunos, a taxa de respostas está aquém da meta estipulada.  

Todos os restantes alunos foram contactados telefonicamente, por forma a serem cumpridos os requisitos 

de acompanhamento de ex-alunos. 

 

Sugestões de melhoria 

Apesar de estarem previstas a realização de sessões de formação, durante o segundo e o terceiro 

períodos, será de ponderar, no próximo ano letivo, a realização de outras ações desta natureza também no 

1º período. 

Com base nas questões colocadas no questionário de ex-alunos após 1 mês sobre a conclusão do curso, 

parece-nos pertinente analisar os resultados da sua apreciação global quanto às atividades desenvolvidas ao 

longo do curso. Tal avaliação poderá ser um indicador que nos permite compreender como os ex-alunos 

apreciam as experiências proporcionadas pelo Agrupamento e, dessa forma, perceber se estas foram uma 

estratégia válida na sua formação enquanto alunos. 

 

 

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 1º 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) ------ ------ 
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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) 

 

Tendo em consideração que o início da formação em contexto de trabalho está planeado para o 

segundo período, no caso da turma do ciclo de formação 2018/2021, e no 3º período, no caso do ciclo 

2019/2022, não existem dados a analisar, o mesmo acontecendo com a taxa de respostas das entidades 

parceiras do Agrupamento. 

 

 

 


