RELATÓRIO DO OPERADOR

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade
1.1. Nome da entidade formadora
Agrupamento de Escolas de Monserrate (AEM)
Viana do Castelo

1.2. Morada e contactos da entidade formadora
Avenida do Atlântico
4904-860 Viana do Castelo
Contacto telefónico: 00351 258 831 810
Endereço eletrónico: geral@esmonserrate.org

1.3. Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora
Manuel António Azevedo Vitorino
Diretor do Agrupamento de Escolas de Monserrate
Endereço eletrónico: vitorino@esmonserrate.org
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1.4. Missão e a visão da instituição sobre a educação e formação profissional (EFP) para jovens, no
contexto da sua intervenção.
A missão do Agrupamento de Escolas de Monserrate é Educar para a vida, isto é, promover uma educação e
formação profissional em áreas diversificadas, formando jovens com aptidões essenciais ao sucesso
profissional mas também críticos e conscientes dos seus deveres e direitos.
No âmbito da visão, pretendemos que este Agrupamento seja reconhecido como uma instituição de indiscutível
referência no sistema de ensino, educação e de formação, quer a nível local como nacional e europeu.

1.5. Organograma da instituição
A estrutura do AEM é formada pelos órgãos de direção e gestão, passando pelos órgãos e estruturas intermédios
e demais colaboradores que, em colaboração, trabalham no sentido de garantir a qualidade da oferta formativa
da instituição.
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1.6 Toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos
letivos anteriores
N.º de Turmas/Grupos de Formação
N.º de Alunos/Formandos
(Totais por curso, em cada ano letivo)
Tipologia
do curso

Designação do curso

2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020
NºT NºAL NºT NºAL NºT NºAL

Profissional N4 Técnico de Análise Laboratorial

1

16

Profissional N4 Técnico de Animação Sociocultural

2

36

2

Profissional N4 Técnico de Design de Equipamento

3

61

Profissional N4 Técnico de Desporto

1

Profissional N4 Técnico de Eletrón., Automação e Comando

-

-

-

-

23

3

36

3

57

3

50

23

1

23

-

-

1

21

2

41

4

78

Profissional N4 Técnico de Gestão

3

72

3

68

3

70

Profissional N4 Técnico de Gestão de Equipam. Informáticos

3

79

3

79

3

78

Profissional N4 Técnico de Instalações Elétricas

1

16

-

-

-

-

Profissional N4 Técnico Instalador Sistemas Solares Fotovolt. 1

16

-

-

-

-

Profissional N4 Técnico de Manut. Industrial/ Eletromecân.

3

70

3

72

4

87

Profissional N4 Técnico de Mecatrónica

1

22

1

22

1

22

Profissional N4 Técnico de Multimédia

3

70

3

67

3

67

Profissional N4 Técnico de Turismo Ambiental e Rural

1

24

2

38

2

41

1.7. Situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da qualidade
Criação de um sistema alinhado com o Quadro EQAVET
1.8. Listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o Quadro EQAVET.
Embora a nível nacional se tenham definido os indicadores a considerar, o AEM foi um pouco mais além e
definiu um outro indicador associado ao alargamento da sua rede de parcerias. Assim:
Objetivo 1. Promover o sucesso educativo, reduzindo a retenção e o abandono escolar:
O AEM é uma instituição escolar de grandes dimensões e com um vasto leque de cursos a funcionar, o que lhe
permite oferecer uma gama de diferentes opções aos candidatos que encontram neste Agrupamento a
oportunidade de verem satisfeitas as suas expectativas. Por outro lado, esta enorme diversidade acarreta consigo
enormes desafios pois as respostas a dar têm de ser diferentes, criativas e orientadas para cada situação
específica.
Objetivo 2. Apoiar a colocação dos diplomados, quer no mercado de trabalho quer na continuação da
sua formação e
Objetivo 3. Promover a empregabilidade nas áreas de formação dos diplomados, mediante a adaptação
da oferta formativa às exigências do mercado de trabalho:
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Embora estes dois objetivos estejam intimamente ligados ao contexto socioeconómico da região, o AEM
acredita que é possível ajudar a criar condições para a colocação dos diplomados no mercado de trabalho ou
para o prosseguimento de estudos - mais de 50% dos diplomados têm obtido colocação e quase 30%
prosseguiram estudos - e, por isso, a instituição tem vindo a construir uma forte e sólida ligação com as
empresas/ estabelecimentos do ensino superior, o que permitiu estabelecer as metas de 61% e 49% para os
segundo e terceiro objetivos, respetivamente.
Objetivo 4. Criar condições facilitadoras da satisfação dos empregadores:
Ciente de que as opiniões dos stakeholders/ empregadores são fundamentais para a melhoria contínua da sua
oferta formativa, o AEM tem desenvolvido e tem sido recetivo a um conjunto de iniciativas que promovem
uma forte coesão entre a instituição e quem está no terreno, nomeadamente na adaptação curricular às
necessidades das empresas; além disso, o inquérito de satisfação aos empregadores é uma realidade que, embora
ainda esteja aquém daquilo que se considera ser o ideal pelo facto de haver ainda pouca representatividade,
constitui um importante instrumento de auscultação para a definição do plano de melhorias.
Objetivo 5. Alargar a rede de parceiros económicos, sociais, culturais e institucionais:
Uma das caraterísticas que talvez melhor defina o AEM é a sua vocação global, com um olhar permanentemente
voltado para o exterior, o que se expressa no vasto conjunto de iniciativas e atividades – regionais, nacionais e
internacionais - que tem desenvolvido ao longo dos anos. Por isso, a definição deste quinto objetivo está em
consonância com o que é essa abertura ao exterior que se pretende ver ainda mais reforçada.
1.9. Cronologia do desenvolvimento das 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

junho 2019

setembro 2019

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento

junho 2019

outubro 2019

Recolha de dados – Indicador 4a) Conclusão dos cursos

junho 2019

março 2020

Recolha de dados – Indicador 5a) Colocação dos
diplomados

junho 2019

março 2020

Recolha de dados – Indicador 6a) Ocupação dos
diplomados

junho 2019

março 2020

Recolha de dados – Indicador 6b3) Satisfação dos
empregadores

outubro 2019

março 2020

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

fevereiro 2020

abril 2020

março 2020

abril 2020

Elaboração do Relatório do Operador

abril 2020

maio 2020

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria

abril 2020

maio 2020

Anexo 2 ao Relatório do Operador - Fontes de evidência

abril 2020

maio 2020

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da EFP

Observações (caso aplicável)
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1.10. Documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e
respetivas ligações eletrónicas
Os documentos norteadores do processo de alinhamento encontram-se alojados em três espaços:
-

Plataforma moodle do AEM;
Google-Drive do domínio esmonserrate.org.;
Plataforma INOVAR

Assim:
1. Projeto Educativo
3. Regulamento interno
4. Plano anual de atividades
5. Documento-base
6. Plano de ação
7. Relatório do Operador

oferta de

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET
P considerando os p
ncípios EQAVET
Descrição dos 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
Após a opção estratégica de alinhamento da instituição com o Quadro EQAVET, foram constituídas as
equipas/ órgãos necessários, designadamente, a equipa EQAVET e o Conselho Consultivo e
reestruturada, porque já existente, a Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade.
Foi feita a contratação de uma empresa de consultoria e, com a sua orientação, definiu-se a metodologia
inicial de trabalho.
Após concertação dos horários das reuniões da equipa EQAVET, foi o momento de se pensar o
Agrupamento no seu todo, de se considerar tudo o que tinha sido realizado e o que estava a ser feito no
momento para se poder tornar ainda mais atrativa a educação e formação profissional oferecida pelo
Agrupamento. Muitas estratégias foram emergindo – umas não passaram de meras propostas, outras
foram ganhando corpo e acabaram por se implantar –, vindas das várias sugestões dos diferentes
stakeholders, até que se chegou ao esboço de uma estrutura geral, que se foi consolidando gradualmente,
à medida que os trabalhos iam avançando. Dada a grande diversidade de cursos de EFP e a especificidade
de cada um deles, foram ouvidos, entre outros intervenientes, os diretores de curso, os docentes e técnicos
especializados da formação técnica, os diretores de turma e as entidades acolhedoras da formação em
contexto de trabalho (FCT), a fim de ser delineado um plano de ação que, por um lado, fosse
suficientemente abrangente para contemplar as dinâmicas inerentes a cada um dos cursos e que, por outro
lado, integrasse toda a riqueza de atividades que o Agrupamento realiza. E esse é que foi um dos grandes
desafios do processo de alinhamento – na maior parte dos casos, não se tratou de criar algo de novo ou
de inovar mas apenas reorganizar aquilo que estava a ser feito.
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Um dos primeiros passos foi a articulação entre o alinhamento do processo EQAVET e o Projeto
Educativo do AEM, tendo-se então definido as principais linhas de ação para a consecução dos objetivos
estratégicos traçados:
i)
ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Estabeleceram-se metas, tendo como referência os dados dos últimos anos;
Foi elaborado um minucioso plano de ação, que contemplou não só as diferentes etapas do
processo de alinhamento mas que se quis mais abrangente e, por isso, envolveu todos os
processos em curso no Agrupamento, desde o planeamento da oferta educativa até à gestão
do sistema de qualidade e melhoria contínua;
Definiram-se indicadores (para além dos propostos pela ANQEP);
Estabeleceu-se a forma como se iria proceder à gestão documental;
Identificaram-se processos e funções;
Delinearam-se as formas e instrumentos de monitorização e avaliação;
Definiram-se as plataformas de alojamento dos documentos e a sua forma de divulgação à
comunidade.

No decorrer desta fase do planeamento, houve três áreas que mereceram particular atenção:






A forma de obtenção de dados relativos ao grau de satisfação dos stakeholders: há vários anos
que se aplicam questionários de satisfação a colaboradores - aos alunos e diretores de turma, por
exemplo – mas essa prática não se encontrava generalizada aos stakeholders externos ou, então,
era feita de forma informal. Assim, houve que pensar a forma de obter esses dados e as
estratégias a seguir, tendo sido delineados questionários online de forma a agilizar-se a sua
divulgação e a facilitar o tratamento de dados;
A definição de funções e processos: esta etapa foi fundamental porque, embora as
responsabilidades de cada cargo ou função estivessem implicitamente consensualizadas, não
havia um registo claro e definido dessas responsabilidades, o que, por vezes, levava a
sobreposição de funções;
A gestão documental: o planeamento desta gestão foi, talvez, uma das áreas mais desafiantes
para o AEM, quer pelo facto de estar a ser feito pela primeira vez quer pela amplitude da área
que abrange.

2.2. Fase de Implementação
Nesta fase, foram cumpridas as etapas previstas no plano de ação. Por outro lado, todas as atividades concebidas
e realizadas tiveram sempre em vista contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos do AEM. Nesse
sentido, indicam-se, a título exemplificativo, algumas dessas atividades e a sua relação com esses mesmos
objetivos:
Atividades implementadas que vão ao encontro dos objetivos estratégicos da instituição
Objetivo 1. Promover o sucesso educativo, reduzindo a retenção e o abandono escolar:
O AEM dispõe de um conjunto de valências que lhe permitem responder aos desafios deste objetivo. Destacamse apenas algumas delas:
 Aulas de apoio, personalizadas em função das especificidades de cada aluno, que permitem
garantir a realização do percurso de formação de cada um;
 Serviço de Psicologia e Orientação Escolar (SPO): trata-se de um importante recurso ao
serviço do Agrupamento, com um gabinete aberto diariamente, coordenado por uma psicóloga
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que se encontra a tempo inteiro no Agrupamento há mais de quinze anos e que, por isso,
conhece profundamente o contexto envolvente da instituição; este serviço ouve os alunos e
respetivos encarregados de educação; reorienta, sempre que necessário, os percursos escolares
dos jovens; colabora com os diretores de turma e com a equipa multidisciplinar de apoio à
educação inclusiva; informa das opções para prosseguimento de estudos; dinamiza sessões
sobre problemas juvenis como o stress ou a ansiedade.
Gabinete do Aluno: esta valência dispõe de um espaço próprio, aberto diariamente, onde se
encontra uma equipa constituída por docentes e por um enfermeiro especialista em saúde
escolar. Esta equipa tem como funções ajudar os alunos a adquirir métodos de estudo e a
organizar e gerir o seu tempo; colaborar na resolução de conflitos; promover iniciativas de
complemento curricular e orientar na educação para a saúde e educação sexual. No âmbito do
programa PRESSE, por exemplo, alunos e professores colaboraram com a Associação de
Cuidados Paliativos do Alto Minho, tendo realizado projetos (coreografias, filmes,
apresentações de diapositivos animados) que foram apresentados no Congresso de Cuidados
Paliativos.
Organização de palestras, que visam dar resposta a problemas específicos que vão surgindo;
é o caso do encontro sobre Violência no namoro, em colaboração com o Gabinete de
Atendimento à Família e um elemento da PSP ou sobre A importância do sono na vida de um
adolescente, em parceria com o Gabinete Cidade Saudável.
Dinamização de projetos que envolvem de forma efetiva os alunos na vida escolar, de que é
exemplo a iniciativa Esm Tv Notícias, uma espécie de noticiário semanal, feito pelos próprios
alunos, que informa sobre as atividades que vão sendo realizadas no Agrupamento.
Atividades que promovem a coesão de grupo, como a caminhada realizada anualmente ao
monte de Santa Luzia ou a realização anual do evento Encontrão;
Aplicação de um inquérito sociobiográfico, em suporte digital, que permite a cada diretor de
turma conhecer, de forma mais profunda, as especificidades de cada aluno e, assim, poder
intervir de forma mais orientada.
Agilidade e rapidez na comunicação com os encarregados de educação pois, para obviar
às dificuldades de deslocação dos pais à escola, privilegia-se o recurso ao telemóvel e ao envio
de mensagens (sms), o que permite que a informação seja transmitida quase em tempo real.
Num inquérito de satisfação aos encarregados de educação, a disponibilidade de atendimento
dos diretores de turma é, precisamente, um dos fatores mais reconhecidos.

Estes são apenas alguns exemplos de iniciativas que expressam o olhar abrangente e global do AEM sobre o que
considera ser a promoção do sucesso educativo, numa perspetiva da formação integral do aluno.
Objetivos 2 e 3: Apoiar a colocação dos diplomados no mercado de trabalho e continuação da
sua formação e Promover a empregabilidade nas áreas de formação dos diplomados
A relação entre as entidades empregadoras e o AEM é sólida e constante porque se tem construído ao longo
dos anos, existindo a nível concelhio a particularidade de muitos dos empresários terem sido formados na antiga
escola industrial que deu origem à Escola Secundária de Monserrate. Acontece com frequência, por exemplo,
serem os empresários a contactarem o Agrupamento para a divulgação de ofertas de emprego que são
transmitidas aos ex-alunos.
Assim, no sentido de reforçar essa relação e ir ao encontro das metas traçadas para estes dois objetivos, várias
iniciativas têm sido implementadas:
 Visitas às empresas, para que os alunos vejam, in loco, as caraterísticas dos espaços de trabalho;
 Encontros com empresários e ex-alunos para se discutirem aspetos relacionados com a atividade
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laboral;
 Adaptações dos planos curriculares às exigências do mercado, após contactos entre os diretores de
curso e as entidades empregadoras. A título de exemplo, no curso profissional de Turismo Ambiental e
Rural, muitos dos conteúdos abordados na disciplina de Técnicas de Acolhimento e Animação (técnicas
de serviço de mesa/ organização de eventos/ técnicas específicas do Housekeeping, etc) não fazem parte
dos conteúdos programáticos da disciplina, mas a sua abordagem tornou-se essencial após as várias
interações com as empresas; noutro caso, no curso profissional Animador Sociocultural, para se dar
cumprimento às exigências das áreas e necessidades dos grupos-alvo com que os futuros diplomados vão
trabalhar, têm-se escolhido unidades opcionais para integrar o plano de formação, como é o caso
“Animação para a terceira idade" ou "Arte, património e tradição"; num terceiro exemplo, no cursos
profissional de Gestão de Equipamentos Informáticos, foi incluída a introdução ao desenvolvimento
sobre Android, em consonância com o aumento dos smartphones.
 Ações de formação para alunos, em áreas onde determinados conhecimentos são essenciais. É o
caso de formações com os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo e Cruz Vermelha Portuguesa
sobre Técnicas de Combate a fogos/ Técnicas de Resgate em Altura e Primeiros Socorros ou sobre
Postura Laboral, ministrada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT);
 Realização de projetos de final de curso (as Provas de Aptidão Profissional, ou PAP) para
resolução de necessidades específicas das empresas e, neste âmbito, são inúmeros os exemplos, que
vão desde o desenvolvimento de um sistema de controlo de acessos para uma empresa, passando pela
criação de um website com pedidos online para um café ou o desenvolvimento de um sistema de tracking
até à criação de soluções específicas a pedido das empresas de que é exemplo a resolução do problema
de abertura conjunta de estores sem provocar a sua desafinação. Um desses projetos, a merecer especial
destaque, resultou da colaboração entre esta escola e o Museu do Brinquedo Português, em Ponte de
Lima, para tornar o museu um espaço inclusivo (os formandos construíram instrumentos e dotaram os
colaboradores de técnicas de acolhimento a visitantes com deficiência visual e auditiva).
 Realização de projetos a nível nacional e internacional, no sentido de se estender a rede de parceiros
e abrir mais oportunidades de empregabilidade aos diplomados. São disso exemplo, no âmbito nacional,
a criação de um itinerário turístico para grupos de alunos de escolas do interior, juntamente com um
grupo de alunos de Vinhais, Bragança, ou a participação no concurso nacional Kit do Mar - Estrutura
de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (vencedor na categoria do ensino secundário).
A nível internacional, há também várias iniciativas, de onde se destacam o projeto Partilhas
intergeracionais, integrado no projeto europeu «Generations at school» (UE), ou o projeto Erasmus+
TTLB (Teaching Together, Learning Better).
 Sessões dinamizadas por técnicos do Instituto do Emprego e Formação Profissional, sobre pesquisas
de emprego ou elaboração do curriculum vitae.
 Incentivos ao prosseguimento da formação, para que os alunos possam dispor de mais oportunidades
de escolha relativamente ao seu percurso de formação. Eventos como o Dia do Ensino Superior ou visitas
guiadas a instituições do ensino superior ou ainda encontros com ex-alunos que prosseguiram estudos
são exemplos de iniciativas tomadas neste âmbito.
Esta diversidade de iniciativas contribui para abrir as portas do AEM ao mercado empresarial e/ ou
prosseguimento da formação e, desse modo, facilitar a empregabilidade dos seus diplomados.
Objetivo 4: Criar condições facilitadoras da satisfação dos empregadores
Como já foi referido no ponto anterior, regista-se uma efetiva articulação entre a escola e os empregadores, que
se consubstancia de diferentes maneiras e que promove a satisfação dessas entidades:
 a adaptação dos planos curriculares a pedido das empresas contribui para uma melhor preparação dos
alunos e, portanto, para lhes desenvolver mais competências;
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 a realização de encontros com empresários permite à instituição conhecer as necessidades e exigências do
mercado de trabalho e, nesse sentido, evitam-se os desfasamentos entre os aspetos teóricos e a realidade
vivida no mercado laboral;
 as visitas às empresas proporcionam aos alunos um conhecimento factual da realidade, o que lhes facilita
a adaptação ao mercado laboral;
 A criação de perfis na rede Linkedin foi iniciada este ano a título experimental, com algumas turmas, a
fim de se facilitar o processo de oferta e procura de emprego. Esta iniciativa surgiu após a realização de
uma formação para docentes nessa área.
Os frequentes contactos com as empresas têm fornecido dados sobre a satisfação dos empregadores, o que é
fundamental para se poder melhorar. Antes do processo de alinhamento, o grau de satisfação era conhecido
mas, muitas vezes, era obtido de forma informal aquando de visitas presenciais ou por contactos telefónicos.
A partir do momento em que se iniciou a preparação para o Quadro EQAVET, os procedimentos foram
reorganizados mediante, a aplicação de questionários online, que tornam o processo de respostas e de recolha
de dados muito prático e rápido.
Objetivo 5: Alargar/ intensificar a rede de parceiros económicos, sociais, culturais e institucionais
A abertura do AEM à vida fora das quatro paredes das salas de aula é, certamente, uma das suas marcas como
instituição e, por isso, aos indicadores definidos pela ANQEP, juntou-se mais um associado a este objetivo.
Como foi referido no documento base, o AEM tem mais de 700 protocolos registados no portal INOVAR e
quer continuar a avançar nesse caminho.
São muitas as atividades realizadas em parceria com outras entidades; por um lado, há iniciativas da
responsabilidade do AEM em que se pede a colaboração de outros parceiros, como é o caso dos Bombeiros
Voluntários ou do IEFP, por exemplo; por outro lado, é o AEM que adere às solicitações de outras organizações,
como as organizadas pelo Instituto Português da Juventude e Desporto ou as de caráter comunitário, como a
Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo, ou mesmo a nível internacional, como no caso da colaboração com a
Associação para Cacheu, Guiné-Bissau, por exemplo.
Nestas parcerias, os agregados familiares dos alunos têm um importante papel e, com frequência, são chamados
a intervir em projetos juntamente com os seus educandos – um dos exemplos foi o projeto que teve como
objetivo a criação de vídeos de divulgação de empresas familiares ou com quem os alunos tinham ligação ou,
mais recentemente, o projeto ESM + em português, com a gravação de podcasts entre alunos e familiares.
Um dos parceiros mais presentes é o Centro de Formação Contínua de Viana do Castelo, que tem sido essencial
na resposta às necessidades de formação dos docentes e não docentes. A ligação com este centro é feita de
forma ágil e rápida: há um formulário eletrónico, no início do ano, onde os grupos e departamentos registam as
suas necessidades de formação. Essas necessidades são depois debatidas em reunião da Secção de Formação e
Monitorização da Comissão Pedagógica onde se analisam necessidades comuns aos vários Agrupamentos, o
que contribui para uma otimização dos recursos humanos afetos às formações. Sempre que há necessidade de
formações de curta duração, não previstas inicialmente, essas ações são realizadas no momento em que o
formador estiver disponível e, posteriormente, o centro procede à sua certificação, o que torna mais célere o
processo. No final de cada ação, cada formando faz a avaliação dessa formação.
As interações e parcerias são, pois, muito extensas, o que tem trazido aos alunos uma incomensurável riqueza
de experiências e vivências diferentes e, por isso, o AEM irá continuar a abrir novas janelas e a aprofundar as
suas raízes no território em que se insere.
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2.3. Fase de Avaliação
O processo de autoavaliação do AEM faz-se há vários anos em muitos setores, o que tem permitido ao
Agrupamento assumir-se como comunidade aprendente. Por isso, no decurso do processo de alinhamento,
mantiveram-se os instrumentos já existentes, tendo-se criado outras ferramentas de forma a abranger outros
setores da vida escolar.
As áreas monitorizadas são várias:
i) o estudo do perfil socioeconómico dos agregados familiares dos alunos, implementado há muitos anos,
mediante a aplicação de um questionário eletrónico online, tem sido fundamental para o sucesso educativo e
para a implementação de estratégias de intervenção personalizadas;
ii) a avaliação de todas as atividades constantes no plano anual de atividades é também uma prática já
institucionalizada; essa avaliação é feita por todos os intervenientes, desde os alunos aos organizadores e
abrange várias áreas como a duração da atividade, o espaço onde decorreu ou o grau de consecução dos
objetivos previstos, o que tem permitido a reestruturação ou a continuidade de algumas iniciativas;
iii) a avaliação/ reflexão, feita pelos alunos, após a conclusão de cada módulo, sobre a forma como decorreu
esse processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente na identificação clara dos critérios de avaliação ou na
clareza da apresentação dos conteúdos, tem sido importante para introduzir diferentes formas de abordagem
aos conteúdos;
iv) A avaliação feita por todos os diretores de turma, no final de cada ano letivo, sobre a forma como decorreram
os trabalhos com o conselho de turma ao longo do ano, designadamente sobre o grau de colaboração dos
docentes, dos encarregados de educação ou sobre as orientações emanadas da Direção, ajuda a perceber o
funcionamento das equipas e as iniciativas mais ou menos bem sucedidas;
v) Trimestralmente, a avaliação de todo o processo de ensino-aprendizagem de cada turma nas suas várias
vertentes: o sucesso educativo, os apoios frequentados, os projetos realizados, as sugestões dos encarregados
de educação, as propostas dos alunos, fornece dados absolutamente relevantes porque está orientada de acordo
com um guião com indicadores bem definidos. É feito um relatório trimestral com esses dados que constituem
mecanismos de alerta para situações mais problemáticas, permitindo, assim, intervenções rápidas e em tempo
útil.
No decurso do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, houve a necessidade de se construírem
inquéritos de satisfação para aplicação online aos stakeholders com quem o AEM trabalha mais diretamente:
alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação.
Foram ainda construídos, como já foi referido, inquéritos sobre o grau de satisfação dos empregadores. O
número de respostas obtidas não foi muito elevado e, por isso, nos próximos anos, ter-se-á que criar condições
para que a mobilização dos stakeholders seja mais significativa, sendo esta uma das áreas de melhoria a merecer
atenção.
Desta forma, o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET veio incrementar os procedimentos de
avaliação já em uso no Agrupamento, alargando o seu âmbito de análise.
Um parágrafo final para as formas de divulgação dos dados da avaliação e monitorização. Efetivamente, os
resultados, compilados em relatórios, são partilhados e discutidos em reuniões presenciais, mediante o envio
por correio eletrónico institucional ou publicação na plataforma moodle. O AEM dispõe ainda de uma equipa
de divulgação audiovisual específica que tem feito um notável trabalho de divulgação, recorrendo a vias muito
atuais: galeria ESM, Tvesm, canal youtube, página do facebook
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2.4. Fase de Revisão
Nesta etapa final, foi o momento para se fazer uma retrospetiva, focando os objetivos traçados, as metas
definidas na fase de planeamento e as atividades implementadas através das quais os resultados foram
alcançados. Esta retrospetiva foi feita juntamente com os stakeholders, mediante as respostas dadas nos
questionários de satisfação, a sua participação nas reuniões dos órgãos e estruturas onde têm assento, e através
de contactos presenciais ocorridos durante as múltiplas atividades realizadas.
Um dos aspetos que foi constatado com este processo de alinhamento é que, entre outros aspetos, facilitou a
identificação das áreas mais frágeis a reforçar – com metas definidas e indicadores que permitem analisar
resultados, a tarefa de fazer o plano de melhoria foi como que uma extensão ou prolongamento lógico e
necessário do processo de monitorização e avaliação.
Este documento foi divulgado a toda a comunidade através da sua publicação na página do Agrupamento e na
plataforma moodle.

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP
Plano de Melhoria
Ver Anexo 1 ao presente relatório.

IV.Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET
Ver Anexo 2 ao presente relatório.

V. Conclusão
Com a implementação do processo do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro
EQAVET, ocorreram várias mudanças na gestão da melhoria contínua da oferta de EFP, designadamente:
- definição mais objetiva e clara das funções de cada interveniente;
- maior responsabilização na realização de cada função;
- intensificação do envolvimento dos stakeholders e, portanto, maior otimização dos recursos;
- maior rentabilização dos recursos, humanos e documentais, porque se diminuiu a duplicação e a
redundâncias de tarefas e documentos;
- melhoria dos procedimentos na deteção de sinais de alerta.

Os Relatores
Manuel António Azevedo Vitorino
(Diretor do Agrupamento de Escolas de Monserrate)

Carla Helena Rocha Gomes
(Coordenadora da Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade)
Viana do Castelo, 15 de junho de 2020
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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
O AEM iniciou o seu processo de alinhamento com o Quadro EQAVET em maio de 2019. Nesse sentido, e entre muitas outras medidas, foram definidas metas a curto
prazo - para o ciclo 2017/ 2020 - mas também foram consideradas metas a três anos, até 2022, correspondente ao período abrangido pelo Projeto Educativo.
Assim, e entre um vasto conjunto de medidas, procedeu-se à definição de indicadores de qualidade, quer de resultado como de monitorização e alerta, a fim de se
aferirem resultados intermédios e agir, corrigindo desvios, sempre que necessário. Nesse sentido, foram elaborados mapas de funções e de processos e um mapa de
avaliação/ monitorização, onde se definem, detalhadamente, esses indicadores, os responsáveis, os períodos em que deve ser feita essa monitorização, de forma a fazerse o acompanhamento sistemático e organizado de todo o processo. Foram esses instrumentos que serviram de base à elaboração do presente plano de melhoria.
Os indicadores de resultado (IR) definidos vão ao encontro dos indicadores traçados pela ANQEP, tendo-se acrescentado, para além desses, um outro indicador:
Alargar/ intensificar a rede de parceiros, de forma a ampliar e reforçar a densa malha de colaborações já existentes. Temos, assim:
IR1. Taxa de conclusão em cursos EFP;
IR1.a) Taxa de abandono/ desistência;
IR2. Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP;
IR2. a) Taxa de prosseguimento de formação
IR3. Percentagem diplomados que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram;
IR4. Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP;
IR5. Dimensão/ grau de colaboração da rede de parceiros/ stakeholders
No que concerne aos indicadores de monitorização e alerta (IA), estes encontram-se, como se disse, no mapa de monitorização do sistema e foram definidos em
função dos objetivos estratégicos a que se propõe o AEM.:
IA1. Nº de pré-inscrições para o ano seguinte (alerta se nº de pré-inscrições < nº das do ano anterior);
IA2. Taxa de assiduidade - nº de formandos com faltas injustificadas (alerta se faltas injustificadas > 2 dias);

IA3. Taxa de assiduidade na FCT - nº de formandos com faltas injustificadas a FCT (alerta se faltas injustificadas > 1 dia);
IA4. Nº de alunos com nº de módulos em atraso > 2 (alerta sempre que 1 aluno com nº > 2);
IA5. Taxa de colocação por curso (alerta se < média dos 2 ciclos anterioes);
IA6. Taxa de colocação em área de formação (alerta se < média dos 2 ciclos anteriores);
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IA7. Taxa de satisfação dos empregadores (alerta se > 40% não satisfeitos ou pouco satisfeitos);
IA8. Nº de parcerias efetuadas e (ou) atividades de colaboração com parceiros por ano letivo (alerta se < 1/ ano);
IA9. Taxa de cumprimento do plano de formação (ratio entre as ações concretizadas e as previstas - alerta se < 80%)
IA10.Taxa de cumprimento do plano anual de atividades (ratio entre as atividades realizadas e as previstas - alerta se < 80% final do 2ºp.)
Uma vez que, no momento de realização deste plano, há dados que ainda não estão disponíveis, apresentam-se os resultados de ciclos anteriores que
ajudaram a definir as metas traçadas e permitem contextualizar as opções tomadas no processo de alinhamento.
IR1. Taxa de conclusão em cursos EFP + IR1.a) Taxa de abandono/ desistência
Cursos ensino profissional
nível 4

Ciclo 2014/ 2017
(a 31 dezembro)

Meta 2017/ 2020
(a 31 dezembro)

Meta a 3 anos
(a 31 dez. 2022)

Taxa de conclusão

Taxa de conclusão:

93%

95%

Técnico de Análise Laboratorial

65.38/ 34.62

80.0/ 15.0

-

Técnico de Animação Sociocultural

78.57/ 17.86

80.0/ 20

-

Técnico de Design de Equipamento

71.43/ 17.86

79.15/ 8.33

66.67/ 14.29

-

-

60.71/ 10.71

Técnico de Gestão

96.55/ 3.45

92.86/ 7.14

78.57/ 17.86

Taxa de desistência

Taxa de desistência:

Técnico de Gestão de Equip. Inform.

70.43/ 12.5

88.46/ 0

86.21/ 6.9

1%

0%

Técnico de Instalações Elétricas

59.26/ 14.81

55.17/ 44.83

-

-

40.74/ 44.0

-

Técnico de Manut. Ind./ Eletromec.

85.87/ 6.67

71.43/ 28.57

86.21/ 13.79

Técnico de Mecatrónica

76.92/ 19.23

-

-

Técnico de Multimédia

93.10/ 3.45

80.0/ 4

76.92/ 23.08

-

-

92.31/ 7.69

Totais

77,5 / 14,49

74,2/ 21,48 2%

78,6 / 27.76

-

-

Dados MISI

91%/ 1.41

94,21/ 4.04

92,55/ 1.14

-

-

Técnico de Desporto

Técnico Inst. Sistemas Solares Fotovolt

Técnico de Turismo Amb. e Rural
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.
IR2. Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP+ IR2.a) Taxa de prosseguimento formação
Cursos ensino profissional
nível 4
Técnico de Análise Laboratorial

Ciclo 2014/ 2017
(a 31 dezembro)
47.0/ 23,53

Ciclo 2015/ 2018
(a 31 dezembro)
17.75/ 62.50

Ciclo 2016/ 2019
(a 31 dezembro)

Técnico de Animação Sociocultural

72.73/ 13.64

45.0/ 35.0

Em processo de

Técnico de Design de Equipamento

55/ 35

52.63/ 31.58

recolha de dados

-

-

Técnico de Gestão

42.86/ 46.43

57.69/ 38.46

Técnico de Gestão de Equip. Inform.

35.29/ 23.53

39.13/ 26.09

93.75/ 0

56.25/ 37.50

-

81.82/ 0.0

65.38/ 3.85

70.0/ 15.0

Técnico de Mecatrónica

75.0/ 10

-

Técnico de Multimédia

48.15/ 18.52

15.0/ 50.0

-

-

59,5/ 19,4

52.5/ 29.7

Técnico de Desporto

Técnico de Instalações Elétricas
Técnico Inst. Sistemas Solares Fotovolt
Técnico de Manut. Ind./ Eletromec.

Técnico de Turismo Amb. e Rural
Totais
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Taxa de colocação
59,5%

Taxa pross. estudos

-
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Meta a 3 anos
(a 31 dez. 2022)

Taxa de colocação
61%

Taxa pross. estudos

29,8%

33%

-

-

.
IR3. Percentagem de diplomados em profissões afins à área de formação
Cursos ensino profissional
nível 4
Técnico de Análise Laboratorial

Ciclo 2014/ 2017
(a 31 dezembro)
12.5

Ciclo 2015/ 2018
(a 31 dezembro)
0

Ciclo 2016/ 2019
(a 31 dezembro)

Técnico de Animação Sociocultural

12.5

55, 56

Em processo de

Técnico de Design de Equipamento

36.36

10

recolha de dados

43,5%

49%

-

-

50

13,33

83,33

33,33

100

100

-

55,56

Técnico de Manut. Ind./ Eletromec.

58,82

78,57

Técnico de Mecatrónica

66,67

-

Técnico de Multimédia

15,38

0

-

-

48,4

38,5

-

-

-

Técnico de Desporto
Técnico de Gestão
Técnico de Gestão de Equip. Inform.
Técnico de Instalações Elétricas
Técnico Inst. Sistemas Solares Fotovolt

Técnico de Turismo Amb. e Rural
Totais
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Taxa de colocação
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Meta a 3 anos
(a 31 dez. 2022)

Taxa de colocação

.
IR4. Percentagem de empregadores satisfeitos
Ciclo 2014/ 2017
(a 31 dezembro)

Cursos ensino profissional
nível 4
Técnico de Análise Laboratorial

Mto satisf. (3 r.)

Técnico de Animação Sociocultural

Mto satisf. (1 r.)

Técnico de Design de Equipamento

Mto satisf. (1 r.)

Técnico de Desporto

Ciclo 2015/
Ciclo 2016/ 2019
2018
(a 31 dezembro)
(a 31 dezembro)

Meta 2017/ 2020
(a 31 dezembro)

Meta a 3 anos
(a 31 dez. 2022)

Sem dados

Sem dados

Taxa de
empregad. satisfeitos
75%

Taxa de
empregad. satisfeitos
80%

-

-

-

-

-

Técnico de Gestão

Mto satisf. (2 r.)
Satisf. (1 r.)

Técnico de Gestão de Equip. Inform.

Mto satisf. (2 r.)

Técnico de Instalações Elétricas

Mto satisf. (4 r.)

Técnico Inst. Sistemas Solares Fotovolt

-

Técnico de Manut. Ind./ Eletromec.

Mto satisf. (2 r.)

Técnico de Mecatrónica

Mto satisf. (5 r.)

Técnico de Multimédia

Mto satisf. (2 r.)

Técnico de Turismo Amb. e Rural
Totais

-

23 respostas

IR5. Dimensão/ colaboração da rede de parceiros/ stakeholders
Ciclo 2014/ 2017
(a 31 dezembro)
Nº protocolos/ parcerias
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Ciclo 2015/ 2018
(a 31 dezembro)
743

Ciclo 2016/ 2019
(a 31 dezembro)

Meta 2017/ 2020
(a 31 dezembro)
2 novos
protocolos

Agrupamento de Escolas de Monserrate

Meta a 3 anos
(a 31 dez. 2022)
5 novos
protocolos

Relativamente aos dados intermédios sobre o presente ano letivo, há destacar o seguinte:

DADOS INTERMÉDIOS (1º PERÍODO 2019/ 2020)
Taxa de alunos com > 2 módulos sem concluir
Taxa de desistência/ abandono
(turmas que estão no ano 3)

Ano 2: 23,7%
Ano 3: 14,6
Ano 3: 0,6%
(2 alunos)

Medidas de apoio a implementar
Em alinhamento com a meta traçada

Taxa de conclusão em cursos EFP e taxa de abandono/ desistência:
À semelhança do que se fez aquando da elaboração do documento base, cumpre registar, em primeiro lugar, que a taxa de sucesso que consta das grelhas EQAVET,
relativa a cada curso, difere dos dados que se encontram no Sistema de Importação, Gestão e Armazenamento de dados das escolas e agrupamentos (MISI), que está
integrado na Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Esta discrepância explica-se pelo facto de a aplicação em uso (INOVAR), para registo de faltas,
sumários e avaliações, considerar como desistência e abandono escolar as transferências de turma, de curso ou de escola, o que distorce fortemente os resultados.
Neste ano letivo, por exemplo, regista-se, até ao início do 2º período, a seguinte situação: há 17 alunos que foram transferidos para outros estabelecimentos escolares,
3 que mudaram de turma e, com anulação de matrícula, no total dos 3 anos, 8 alunos (2 dos quais nas turmas do ano terminal); todavia, a aplicação dá a informação
que houve 28 abandonos. Trata-se de um problema que já foi comunicado aos responsáveis da plataforma a fim de ser corrigido. De qualquer maneira, o objetivo do
AEM é muito claro: ter um valor de 0% de taxa de absentismo/ desistência, assegurando, assim, a educação e formação a todos os jovens, sem exceção.
Esclarecido este ponto prévio, é importante dizer-se que a taxa de conclusão em cursos EFP é, para o AEM, um indicador particularmente relevante e que, não obstante
o facto de os valores até agora alcançados serem amplamente superiores aos da média nacional (2017: 91% vs 72,4%; 2018: 94,21% vs 73,5%; 2019: 92,55% vs
73,7%), importa melhorar os resultados que se têm obtido. Para isso, a Direção do Agrupamento tem canalizado muitos dos seus recursos, humanos e técnicos, na
implementação de medidas e de atividades que envolvem os alunos que se encontram em risco de não conclusão: aulas de apoio, atividades de cariz prático, reunião
com os encarregados de educação, ações de sensibilização. O nosso objetivo é que esta tendência de melhoria continue a acentuar-se nos próximos ciclos.
Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP e taxa de prosseguimento da formação
Trata-se, neste caso, de uma situação cujos resultados estão muito dependentes do contexto empresarial da região e que, por isso, vai oscilando bastante. Verifica-se,
pelos dados obtidos, que a tendência é para o aumento do número de alunos que prosseguem estudos, facto a que não é alheia a proximidade de um dos nossos parceiros,
o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Nalguns cursos, como o de Técnico de Análise Laboratorial, Técnico de Gestão e Técnico de Multimédia, o número de
diplomados que opta pela continuação da sua formação é superior ao número daqueles que entram no mercado de trabalho.
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O AEM está atento à realidade do tecido empresarial da região e mantém uma estreita colaboração com as empresas, no sentido de dar resposta às necessidades e
exigências do mercado, tendo vindo a consolidar uma forte posição na EFP.
Percentagem diplomados que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram:
À semelhança do que acontece com o indicador anterior, os valores obtidos estão fortemente condicionados pelas ofertas do mercado. Pode, contudo, constatar-se uma
significativa disparidade entre os diferentes cursos, uma vez que há áreas onde os diplomados são facilmente integrados em profissões afins à sua área de formação,
como é o caso de Técnico de Manutenção Industrial/ Eletromecânica ou Técnico de Instalações Elétricas, mas há outras onde é difícil a sua inserção, nomeadamente
Técnico de Design de Equipamento e Técnico de Multimédia.
Impõe-se, por isso, a continuação da intensificação da aproximação ao tecido empresarial, no sentido de adequar a oferta formativa às exigências de mercado, garantindo
a atualização dos processos formativos, no sentido da orientação para novas áreas emergentes.
Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP:
Em relação a este indicador, até ao início do processo de alinhamento, em 2019, não era prática sistematizada a sua aferição. Naturalmente que há feedback informal
dessa dimensão mas não há dados recolhidos de forma sistematizada e estruturada. No ciclo 2014/ 2017, por exemplo, só dispomos de 23 respostas que estão em linha
com a perceção muito positiva relativamente aos nossos formandos/ diplomados, quer nas competências técnicas e no planeamento e organização, como na
responsabilidade e autonomia, comunicação e relações interpessoais e trabalho em equipa.
Aquando do início do processo de alinhamento, construíram-se questionários de satisfação, em suporte eletrónico, que facilitam a tarefa de resposta e permitem um
rápido tratamento dos dados mas esta é, claramente, uma área a necessitar de melhoria.
Dimensão/ amplitude da rede de parceiros/ stakeholders – protocolos celebrados:
Uma das linhas estratégicas do AEM tem sido, desde sempre, a procura e a abertura à comunidade, o que se corporiza numa vasta rede de ligações e parcerias que têm
beneficiado, mutuamente, cada um dos seus intervenientes. Na verdade, ora são as instituições a demandar a colaboração dos nosso formandos na realização ou
participação em eventos, ora é o AEM a propor ou a solicitar intervenções no sentido de colmatar necessidades que se vão sentindo.
Esta relação com os parceiros/ stakeholders é uma área de que nos orgulhamos pois é, claramente, um dos nossos pontos fortes, e que pretendemos continuar a manter
e a intensificar de forma cada vez diversificada. É por isso também que este domínio continua a ser um dos nossos objetivos estratégicos. As metas traçadas podem
parecer, numa primeira análise, pouco ambiciosas mas, tendo em conta o número de parcerias já existentes, considera-se que é um valor adequado ao contexto em que
a instituição se insere.
Antes, contudo, de se passar à identificação das áreas a serem melhoradas, é importante fazer-se uma análise crítica às práticas de gestão agora implementadas.
Efetivamente, o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET veio introduzir significativas alterações na organização. Desde logo, a codificação dos documentos
que obrigou à revisão de toda a documentação em circuito nas práticas do Agrupamento, tendo contribuído, essencialmente, para a eliminação da redundância e para o
reforço da normalização e controlo documental. De igual modo, através da elaboração, analisada, ponderada e consensualizada, dos mapas de funções, ultrapassaramse muitas das ambiguidades existentes, tendo-se clarificado as responsabilidades de cada órgão/ função.
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Globalmente, todo este processo trouxe intencionalidade aos procedimentos e visibilidade aos objetivos – não se faz deste ou daquele modo porque já se fazia assim
no ano anterior mas executam-se as tarefas com objetivos estratégicos bem definidos porque há metas e indicadores que indicam o caminho na missão assumida. Temse verificado, assim, um progressivo envolvimento da comunidade educativa neste processo - que não é ainda o idealmente desejável - e um aumento do sentido de
pertença de todos neste projeto comum.
2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar
Área de
Melhoria

Descrição da Área de Melhoria
Taxa de conclusão dos cursos

AM1

Objetivo
O1
O2

Taxa de colocação dos diplomados em profissões afins à
sua área de formação
AM2

AM3

O4
Recolha de dados relativa ao grau de satisfação das
entidades acolhedoras de FCT/ empregadores

Diálogo institucional
AM4

O3

O5

Descrição do objetivo e metas a alcançar
Reduzir a taxa de abandono/ desistência escolar
Fomentar o recurso a medidas de intervenção rápida e individualizada a fim de
criar condições favoráveis à conclusão do curso (percurso direto)
Capacitar os formandos para a procura ativa de emprego
Aumentar o conhecimento das necessidades de mercado para adaptar a oferta
formativa a essas necessidades
Criar mecanismos ágeis para recolha de informação

O6

Sensibilizar as entidades empregadoras para a necessidade de avaliação dos
diplomados

O7

Consolidar o papel do Conselho Consultivo do AEM

O8

Promover iniciativas de partilha de boas práticas, quer a nível interno como com
os stakeholders externos, designadamente outros operadores.

O9

Intensificar a divulgação de todas as iniciativas para promover um maior
envolvimentos dos stakeholders, designadamente dos encarregados de educação

.
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3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização
Área de
Melhoria

Ação
A1

Descrição da Ação a desenvolver
Desenvolver ações de sensibilização junto dos encarregados de educação sobre assuntos de seu interesse para

Data Início
(mês/ano)
setembro 2020

Data Conclusão
(mês/ano)
março 2021

maior envolvimento no processo educativo dos seus educandos (mínimo de duas ações/ ano)
A2

Consolidar a implementação dos mecanismos de alerta, previstos no mapa de avaliação e monitorização, para se setembro 2020

julho 2021

agir de imediato
AM1

A3

Aumentar a frequência de sessões de sensibilização/ workshops junto dos formandos sobre a importância da

outubro 2020

junho 2021

conclusão da escolaridade (mínimo duas ações/ ano)
A4

Promover encontros com antigos formandos do AEM (pelo menos, um encontro/ ano)

outubro 2020

junho 2021

A5

Organizar visitas guiadas dos formandos às empresas

outubro 2020

maio 2021

setembro 2020

julho 2022

A6
AM2

Promover ações de formação com os formandos sobre técnicas de pesquisa ativa de emprego (mínimo de uma/
ano

A7

Organizar seminários com pessoas ligadas aos recursos humanos das empresas

setembro 2020

junho 2022

A8

Intensificar o diálogo com o tecido empresarial da região para auscultação das necessidades do mercado

setembro 2020

julho 2022

A9

Desenvolver esforços junto das entidades competentes para criação de novas ofertas formativas que deem

setembro 2020

junho 2022

outubro 2020

junho 2022

Promover reuniões entre a Direção/ Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade e empresas a fim de outubro 2020

junho 2022

resposta às necessidades das empresas
A10
AM3
A11

Criar circuitos eficientes para obter as respostas necessárias aos questionários

estimular a cooperação mútua

AM4

A12

Intensificar o papel do Conselho Consultivo de forma a dar a sua contribuição para a consecução dos objetivos
estratégicos

setembro 2020

julho 2022

A13

Aumentar a frequência de encontros para partilha de boas práticas entre docentes de várias escolas (dar
continuidade às Jornadas Pedagógicas já iniciadas mas alargar o seu âmbito)

setembro 2020

julho 2022

outubro 2020

agosto 2022

A14

Realizar curtos vídeos e podcasts, envolvendo os encarregados de educação e outros stakeholders, com
diferentes atividades,, e proceder à sua divulgação em vários canais
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4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria
Os mecanismos previstos pelo AEM, referentes à monitorização do processo a fim de se poderem corrigir eventuais desvios, encontram-se definidos no mapa de
monitorização e avaliação, compreendem quatro níveis de intervenção:

1º nível: Deteção do
sinal de alerta e
desencadeamento da
medida corretiva
2º nível:
Implementação da
medida/ criação de
condições para a sua
consecução

3º nível: Evidências
da implementação
da medida

4º nível: Avaliação
da adequabilidade
da intervenção
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Direção;
Eq. Avaliação Interna Promoção da Qualidade;
Coord. diretores de turma;
Diretores de turma

Diretor de turma;
Conselho de turma;

EMAEI;
Eq. Avaliação Interna Promoção da Qualidade;
Coord.diretores de turma

Diretor de turma;
Conselho de turma;
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Coord.diretores de turma

Direção;
Conselho Pedagógico;
Eq. Avaliação Interna Promoção da Qualidade;

EMAEI
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5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria

Será a Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade, em colaboração com a equipa de divulgação audiovisual do AEM, a responsável pela
divulgação, após consensualização dos diversos stakeholders, do Plano de Melhoria. Essa divulgação será feita a nível interno e a nível externo, através
de diferentes canais: página web do Agrupamento, facebook, correio eletrónico, canal youtube.
6. Observações (caso aplicável)

Os Relatores

Manuel António Azevedo Vitorino
(Diretor do Agrupamento de Escolas de Monserrate)

Carla Helena Rocha Gomes
(Coordenadora da Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade)
Viana do Castelo, 06 de maio 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.

P1

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
Práticas de gestão da
EFP
(Cf. Anexo 10)
As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias,
nacionais e regionais.
As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e
C1. Planeamento
externos.

Visão estratégica e
visibilidade

P2

dos processos e
resultados
na gestão da EFP

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
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Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas
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C5. Diálogo
institucional para a

P6
Envolvimento dos
stakeholders internos e
externos
Melhoria contínua da EFP
utilizando os indicadores
selecionados

P7
P8
P9
P10

O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos
e externos.
Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta formativa,
incluindo o processo de garantia da qualidade.
locais (alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em conta na definição da oferta
formativa.
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida
pelos indicadores selecionados.
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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melhoria contínua da
oferta de EFP

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

Princípios EQAVET

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
Práticas de gestão da
EFP
(Cf. Anexo 10)

Visão estratégica e
visibilidade dos

I1

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

processos e resultados
na gestão da EFP

I2

Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em necessidades de desenvolvimento de
competências dos profissionais.

Envolvimento dos
stakeholders

I3

Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e colaboram com os
stakeholders externos para melhorar o seu desempenho.

internos e externos

I4

Melhoria contínua da EFP
utilizando os indicadores
selecionados

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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C1. Planeamento

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

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

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

A1

Envolvimento dos
stakeholders

A2

Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação estão
instituídos.

internos e externos

A3

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

Melhoria contínua da
EFP

A4

utilizando os indicadores
selecionados

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

A5

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.
As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos
stakeholders internos e externos.
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Práticas de gestão da
EFP
(Cf. Anexo 10)
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C1. Planeamento

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

Princípios EQAVET

Fase 4 – Revisão
Critério de Qualidade
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
Práticas de gestão da
EFP
(Cf. Anexo 10)
C1. Planeamento
Os resultados da avaliação, e os procedimentos necessários à revisão das práticas existentes
consensualizados com os stakeholders, são tornados públicos.

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

R1

Envolvimento dos
stakeholders

R2

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

internos e externos

R3

Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de ação
adequados.

Melhoria contínua da
EFP utilizando os
indicadores
selecionados

R4
Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas.

.
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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

Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)
Documento
N.º do
Documento
(a atribuir p/ o efeito)
1

Designação

Projeto Educativo

Autoria

Direção

Divulgação

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

Código dos focos de observação evidenciados
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4;
C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3.
C1P1; C1P2; C2I1; C2I2; C2I3; C5T1

EFP"; página web do AEM
2

Documento Base

Direção; equipa
EQAVET

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP"; página web do AEM; google drive do AEM

C1P1; C1P2; C1P3; C1P4; C2I1; C2I2; C2I3;
C3A1; C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C4R3;
C5T1; C5T2; C6T1; C6T2; C6T3

3

Plano de ação

Direção; equipa
EQAVET

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP"; google drive do AEM

C1P1; C1P2; C1P3; C1P4; C2I1; C2I2; C2I3;
C3A1; C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C4R3;
C5T1; C5T2; C6T1; C6T2; C6T3

4

Plano anual de
atividades

5

Planificação anual e

Docentes; coordenador
dos DT
Docentes

Calendarização FCT e

Diretores de curso

Questionários de
satisfação

EFP" ; plataforma INOVAR
Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

C1P4; C2I1; C3A1; C3A2

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

C2I1; C2I2; C2I3; C3A1; C5T1

EFP" ; plataforma INOVAR

PAP
7

C1P4; C2I1; C2I2; C2I3; C3A1; C3A2; C5T1

EFP" ; plataforma INOVAR

modular
6

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

Eq. Av. Int. Prom.
Qualidade

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; plataforma INOVAR; google drive do AEM

C1P2; C1P3; C2I1; C3A1; C3A2; C3A3; C4R1;
C4R2; C5T1; C5T2; C6T1

8

Protocolos

Direção; stakeholders

Plataforma INOVAR

C1P2; C1P4; C2I1; C2I2; C2I3; C3A2; C5T1

9

Dossiê de DT

Diretor de turma

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

C2I1; C2I2; C3A1; C3A2; C5T1; C5T2

EFP" ; plataforma INOVAR; dossiê papel
10

11

Dossiê FCT

Mapas de processos

Diretor de cursos;
docente acompanhante da

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; plataforma INOVAR; google drive do AEM;

FCT

dossiê papel

Eq. Av. Int. Prom.
Qualidade

EQAVET.ROP.002/02
Página 6 de 8

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; google drive do AEM
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C2I1; C2I2; C3A1; C3A2; C5T1; C5T2

C1P3; C1P4; C3A2; C3A3; C6T2; C6T3

12

Mapas de funções

Eq. Av. Int. Prom.
Qualidade

13

Relatório de visitas e

Docentes; formandos

eventos
14

Relatório do
Mapa de avaliação/
monitorização

16

Atas de conselho de
turma

17

Atas do Conselho Geral

C1P3; C1P4; C3A2; C3A3; C6T2; C6T3

EFP" ; google drive do AEM
Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

C2I1; C2I2; C3A1; C5T1

EFP" ; plataforma INOVAR; página web do AEM
Coord. Diretores turma

coordenador dos DT
15

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; google drive do AEM

Eq. Av. Int. Prom.
Qualidade
Diretores de turma e
secretários
Conselho Consultivo

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP"; google drive do AEM
Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; plataforma INOVAR
Direção

C1P3; C1P4; C3A1; C3A2; C3A3; C3A4; C4R1;
C4R2; C4R3; C5T1; C5T2; C6T2; C6T3
C1P3; C1P4; C3A1; C3A2; C3A3; C4R1; C4R2;
C6T1; C6T2; C6T3
C3A1; C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C5T1;
C6T2; C6T3
C1P1; C1P2; C2I1; C2I2; C3A3; C3A4; C4R1;
C4R2; C4R3

18

Atas do Conselho

Conselho Pedagógico

Direção

Pedagóg.
19

Pautas de avaliação

C4R2; C4R3
Docentes

final e modular
20

Registos noticiosos de
eventos e atividades

21

Projetos dos
formandos

C1P1; C1P2; C2I1; C2I2; C3A3; C3A4; C4R1;

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

C3A1; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2

EFP" ; plataforma INOVAR
Formandos; equipa de

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

divulgação audiovisual

EFP" ; página web e galeria multimédia do AEM

Formandos; docentes

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; plataforma INOVAR; página web e galeria

orientadores

C2I2; C4R3; C5T2
C2I1; C2I2; C5T1; C5T2

multimédia do AEM
22

Dossiê DT

Diretores de turma;
coordenador dos DT

23

Plano de formação

Secção de formação e e
monitorização

24
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Questionário de
auscultação de
necessidade de formação

Secção de formação e
monitorização

Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; plataforma INOVAR
Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

C1P4; C2I1; C3A1; C3A2; C3A4; C4R1; C4R2;
C5T1
C1P2; C1P4; C2I1; C2I3

EFP"; página web do AEM; página do CFCVC
Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP"; página web do AEM; google drive do AEM
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C1P2; C2I3; C5T1

25

Dossiê da PAP

Diretor de curso;
professor acompanhante

26

Mapa de codificação e
gestão documental

27

Planos de recuperação

Eq. Av. Int. Prom.
Qualidade
Docentes

Plataforma INOVAR; página web do AEM; dossiê

C2I1; C2I2; C3A1; C3A2; C5T1; C5T2

em papel
Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos

C1P1; C6T3

EFP" google drive do AEM
Plataforma moodle (in pasta "Coordenação cursos
EFP" ; plataforma INOVAR; dossiê DT

C1P1; C1P2; C1P3; C1P4; C2I1; C2I2; C2I3;
C3A1; C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C4R3;
C5T1; C5T2; C6T1; C6T2; C6T3

Observações

Os Relatores

Manuel António Azevedo Vitorino
(Diretor do Agrupamento de Escolas de Monserrate)

Carla Helena Rocha Gomes
(Coordenadora da Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade)
Viana do Castelo, 15 de junho de 2020
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