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ADENDA 

Alterações propostas pela equipa EQAVET ao Projeto Educativo 2019-23 

 
A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento 

com o quadro EQAVET, propõe as seguintes alterações ao Projeto Educativo (PE): 

I INTRODUÇÃO - página 4 

Na INTRODUCAO acrescentar o parágrafo seguinte:  

Ainda no âmbito do lema, incluir para valorizar e valorizar para incluir, o 

agrupamento inicia no ano letivo 2019/20, a implementação do sistema de 

certificação do ensino profissional alinhado com o quadro Europeu - O EQAVET. 

Deste processo de alinhamento resultará um documento de melhoria que será 

anexado a este Projeto. 

V-ORGANIZAÇÃO 
4-Valores – página 12 
Nos Valores acrescentar o valor Qualidade 
 
5- Princípios orientadores – página 12 
Acrescentar o seguinte Princípio orientador: 
Promoção de uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade, através da avaliação 
interna e da Implementação do sistema de garantia da qualidade do ensino e formação 
profissional EQAVET. 

 

6 Diagnóstico SWOT-Oportunidades página 15 
Acrescentar a seguinte Oportunidade: 
Financiamento do POCH para a realização do ensino e formação profissional e para a 

implementação do sistema de qualidade e melhoria contínua alinhado com o Quadro EQAVET, 

para obtenção do selo de qualidade. 

VII-PLANO DE AÇÃO 
 

3- Sucesso Educativo 

3.1 Resultados académicos 

 

Tabela 9 –pagina 20 

No Objetivo, “Melhorar a taxa de transição de ano/conclusão de ciclo e curso 

(profissional)” e na ação “implementação de medidas potenciadoras da melhoria dos 

resultados escolares”, acrescentar a meta aumento em pelo menos 0.5% da percentagem 

de conclusão dos cursos de Ensino e Formação Profissional em cada triénio de formação e 

acrescentar o indicador 4a) EQAVET-taxa de conclusão dos cursos. 
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Tabela 9 –pagina 22 

No Objetivo, “Promover cursos profissionais que vão ao encontro dos interesses dos 

alunos e atendam às necessidades de empregabilidade da região e na ação conhecimento 

do percurso de vida após a conclusão do curso” acrescentar a seguintes meta e 

indicadores.  

Meta a acrescentar: Monitorização através de inquéritos a alunos que concluíram o ciclo 

de formação.  

Indicadores a acrescentar: 5a) EQAVET-taxa de colocação apos conclusão dos cursos, 6a) 

EQAVET-taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso  

 

4-Autoavaliação e melhoria 

 

Tabela 14-pagina 28 

Na tabela 14 acrescentar a seguinte linha 

Objetivo Ações Metas Indicadores 

Conhecer o grau de 
satisfação dos 
empregadores dos 
alunos que 
concluíram um 
Curso EFP 

Avaliação do grau 
de satisfação dos 
empregadores 
através da 
aplicação de 
questionários 

90% dos 
empregadores 
avaliarem 
positivamente o 
trabalho dos ex-
alunos 

6b3)EQAVET - grau 
de satisfação dos 
empregadores 

 

 

 

 

 

As proponentes 

 

Dina Rocha (coordenadora do EQAVET) 

Virgínia Russo (coordenadora da Oferta Formativa) 


