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RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL 

N.º 1  

Ano em avaliação – Início: janeiro/2021      Fim:  dezembro /2021 

 
 
 

 
 

Agrupamento de Escolas de Mogadouro 

 Rua Luís de Camões, nº 5,  
5200 279 Mogadouro 
Email: aem_demg@mail.telepac.pt  
Tel: 279 341 369 
Portal: http://ae-mogadouro.pt/ 

 

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

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

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

mailto:aem_demg@mail.telepac.pt
http://ae-mogadouro.pt/projecto_educativo.htm
http://ae-mogadouro.pt/projecto_educativo.htm
http://ae-mogadouro.pt/


Relatório de Progresso Anual/Agrupamento de Escolas de Mogadouro 2/7 

 

 

 
 

 

 
 Irene Mafalda Eiriz Rocha – Diretora do Agrupamento de Escolas de Mogadouro 
 

  

Não aplicável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.3.1   Indicar o nome da entidade proprietária e 
respetivo representante. 

(a preencher, se aplicável) 
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MISSÃO 
Por via de um Projeto Educativo adaptado ao seu público-alvo, visamos dar resposta às necessidades dos alunos, garantindo a qualidade da educação prestada através 
de estratégias de ensino /aprendizagem adequadas ao contexto socioeconómico prevalecente, um contexto de significativa fragilidade económica, social e cultural. A 
Organização tem como desiderato assegurar a melhoria contínua da nossa ação educativa, adotando uma política de articulação constante e ativa com os nossos 
diversos Stakeholders, recolhendo e analisando, de forma sistemática, os resultados alcançados, com o intuito de promover a melhoria da nossa oferta educativa, em 
cumprimento dos princípios do Quadro EQAVET. 

 
VALORES 
Qualidade da educação 
Responsabilidade de produção e transmissão de conhecimento 
Igualdade de oportunidades 
Equidade e a justiça social 

 
EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Toda a ação do Agrupamento prevê a articulação do Plano Estratégico da Diretora com as ações previstas nos Planos anuais de Melhoria TEIP, CAF Educação e EQAVET. 

 
A - Melhoria do Sucesso Educativo e a Prevenção do Abandono Escolar 
O sucesso educativo pressupõe a melhoria de resultados escolares e a formação integral dos alunos. Estando o sucesso condicionado por atitudes e comportamentos, 
afigura-se como importante criar um clima de trabalho seguro e disciplinado, orientando-se a ação educativa para a concretização de objetivos gerais que a seguir se 
apresentam. 

 
OBJETIVOS GERAIS 

1. Melhorar a qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares na avaliação externa. 

2. Aumentar a eficácia dos apoios educativos e das atividades do Plano Anual. 

3. Fomentar o trabalho, a responsabilidade e a partilha de saberes e experiências. 

4. Diminuir a indisciplina e a ocorrência de comportamentos desviantes. 

 

1.4   Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção. 
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ESTRATÉGIAS 

 Análise dos resultados da avaliação externa e comparação com os resultados da avaliação interna. 

 Monitorização dos resultados alcançados pelos alunos na avaliação externa e redefinição de estratégias de ensino. 

 Aplicação de testes tipo-exame elaborados pelos docentes, em simultâneo, nas turmas dos anos com avaliação externa. 

 Análise da taxa de empregabilidade dos alunos que concluem o Ensino Profissional e do valor percentual dos alunos que prosseguem estudos. 

 Identificação dos alunos com dificuldades de aprendizagem no início de cada ciclo e implementar medidas de apoio pedagógico.  

 Incentivo ao desenvolvimento de projetos e iniciativas promotoras da inclusão. 

 Dinamização da ação das Bibliotecas Escolares para o sucesso educativo. 

 Estímulo à permuta de aulas entre os professores no sentido de mitigar o impacto das suas faltas e de proporcionar a lecionação dos conteúdos programáticos.  

 Padronização da forma de atuação dos docentes em cada conselho de turma. 

 Aperfeiçoamento dos projetos destinados à prevenção e ao combate à indisciplina (Pró-Disciplina). 

 Valorização do trabalho e do empenho dos alunos através da avaliação e do reconhecimento através da atribuição de prémios. 
 

B – Qualidade da Ação Educativa 
O trabalho individual dos docentes ganha maior eficácia se estiver alicerçado numa cultura de cooperação, na qual as diferentes estruturas de orientação e coordenação 
educativa assumem particular relevância na qualidade do serviço educativo. 

 
OBJETIVOS GERAIS 

1. Implementar a sequencialidade e a articulação vertical e horizontal de conteúdos; 

2. Criar redes de trabalho e prática pedagógica colaborativa; 

3. Praticar a coadjuvação letiva em sala de aula numa perspetiva formativa e como oportunidade para a partilha de práticas e de experiências; 

4. Implementar a diferenciação do ensino e das práticas pedagógicas; 

5. Promover a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. 
 

ESTRATÉGIAS 

 Promoção da articulação horizontal dos currículos, através de trabalho colaborativo. 

 Promoção da articulação entre ciclos, prioritariamente nas disciplinas com resultados escolares menos significativos. 

 Monitorização, pelos departamentos, do cumprimento das aprendizagens essenciais.  
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 Organização dos horários dos docentes que permitam o fomento do trabalho colaborativo, concretizado em reuniões de grupo semanais. 

 Incentivo ao uso das novas tecnologias e de metodologias experimentais na prática pedagógica.  

 Promoção e dinamização de momentos formativos e formações webinares e workshops.  

 Promoção de práticas de ensino diferenciado e de aprendizagem cooperativa. 

 Monitorização das estratégias implementadas. 
 

C – Fomento do sentimento de pertença ao Agrupamento através da implementação de uma Cidadania Ativa, Participada e Responsável.  
Uma vez que o processo educativo assenta na gestão de recursos humanos e no desenvolvimento das relações interpessoais dos vários intervenientes, caberá, em primeira 
mão, à liderança do Agrupamento fomentar o envolvimento e o compromisso de todos para o fortalecimento do sentimento de pertença. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Elaborar os documentos estruturantes do Agrupamento pela comunidade educativa. 

2. Valorizar as lideranças intermédias. 

3. Valorizar a importância do cargo de diretor de turma/titular de turma, na articulação da escola com os encarregados de educação. 

4. Desenvolver projetos com a comunidade educativa. 

5. Melhorar os circuitos internos de informação e comunicação. 

6. Envolver os pais e a Associação de Pais nas dinâmicas do Agrupamento. 

7. Promover a colaboração e a participação da Associação de Estudantes. 

8. Consolidar o processo de avaliação interna. 
 

ESTRATÉGIAS 

 Elaboração participada dos documentos estruturantes do Agrupamento. 

 Estímulo ao trabalho de equipa e ao espírito de iniciativa. 

 Envolvimento e motivação das lideranças intermédias na concretização do Projeto Educativo. 

 Apoio às iniciativas da Associação de Pais e Encarregados de Educação, da Autarquia e das Instituições Locais, enquanto parceiros estratégicos do Agrupamento. 

 Incentivo à participação dos pais, através do aproveitamento das suas competências profissionais. 

 Promoção das iniciativas da Associação de Estudantes que visem a dinamização da comunidade educativa em prol do sucesso; 

 Manutenção de parcerias para o desenvolvimento das AEC e dos cursos profissionais e procura de novos parceiros em função das necessidades formativas.  

 Reorganização da equipa de avaliação interna do Agrupamento. 
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  Análise de processos e resultados como ponto de partida para a elaboração de Planos de Melhoria.  

 Definição do Plano de Formação que procure responder às necessidades do Agrupamento e que vá ao encontro dos interesses do pessoal docente e não docente.  

 Intervenção educativa baseada nas ações dos Planos de Melhoria 20/21 como o ponto de partida para a melhoria do sucesso dos alunos. 
 

Os principais órgãos do Agrupamento são: 
 
1.  O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos da Lei de Bases do Sistema Educativo. 
 

2. O Diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento de Escolas nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. O 
Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por adjuntos. 
 

3. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do Agrupamento de Escolas nomeadamente nos 
domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente.  

 
4. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativa e financeira do Agrupamento de Escolas e tem a seguinte composição: O 

Conselho Administrativo é composto pelo Diretor, que o preside, pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar e pelo subdiretor ou um dos Adjuntos 
do Direto 
 

5. Os Departamentos Curriculares fazem a articulação e gestão curricular e promovem a cooperação entre os docentes do Agrupamento, procurando 
adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos, utilizando os métodos, as abordagens e os procedimentos que se revelem mais adequados 
para que todos os alunos alcancem o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

6. O Conselho de Turma do Curso Profissional é o órgão que reflete, debate e avalia o grau de adequação e da aplicabilidade das orientações, do desenvolvimento, 
métodos e resultados das atividades técnico-pedagógicas do (s) respetivo (s) curso (s). 
 

7. O Diretor de Turma coordena as atividades do conselho de turma e é designado pelo Diretor de entre os professores da turma. 

1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados. 
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8. A Coordenação Pedagógica de Ciclo, Curso e Nível de Ensino, A Coordenação Pedagógica de Ciclo, Curso e Nível de Ensino destina-se a articular e 
harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas de um mesmo ciclo/nível de ensino ou curso, promovendo a integração sequencial da oferta 
educativa e formativa. 

 
9. O Coordenador dos cursos profissionais preside ao conselho dos diretores de curso dos cursos profissionais, supervisiona e acompanha todo o processo 

desenvolvido por estes, reúne com os diretores de curso sempre que a situação o justifique, com os orientadores da FCT e da PAP, sempre que 
necessário. Efetua o balanço das aprendizagens no final de cada período, ano letivo e ciclo de formação. 

 
10. O Diretor de curso acumula as funções de Diretor de Turma e é designado pelo Diretor do Agrupamento, ouvido o Conselho Pedagógico e o 

Departamento Curricular próprio, preferencialmente de entre os formadores docentes profissionalizados. Para o exercício das suas funções o Diretor 
de Curso, deverá cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor. 

 
11. Docentes e Formadores dos cursos profissionais - Quando necessário, são abertos concursos de Técnicos especializados com o objetivo de garantirmos 

a qualidade da docência no cumprimento do volume de formação da componente tecnológica de cada curso. Todos os docentes dos cursos profissionais 
possuem competências inerentes à docência, assegurando o planeamento e as planificações de cada módulo ou UFCD, a construção dos instrumentos 
de avaliação, o conhecimento dos critérios dos de avaliação, a aprovação das classificações em conselho de turma e a criação de mecanismos de 
recuperação de módulos em atraso. 
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Tipologia 

do curso 

 
 
 
 

 
Designação do curso 

 
N.º de Turmas/Grupos de Formação N.º 

de Alunos 

(Totais por curso, 

em cada ano letivo) * 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

N.º T/GF 

 

N.º AL 

 

N.º T/GF 

 

N.º AL 

 

N.º T/GF 

 

N.º AL 

Nível 4  Técnico Auxiliar de Saúde  0,5  6 - - - - 

Nível 4  Técnico de Multimédia  0,5 8 - - - - 

Nível 4  Técnico Auxiliar de Saúde  0,5 8 0,5 8 0,5 7 

Nível 4  Técnico de Multimédia  0,5 6 0,5 6 0,5 6 

Nível 4  Técnico Auxiliar de Saúde - - 0,5 13 0,5 13 

Nível 4  Técnico de Multimédia - - 0,5 7 0,5 7 

Nível 4  Técnico Auxiliar de Saúde - - - - 0,5 9 

Nível 4  Técnico de Multimédia - - - - 0,5 8 

     Nota: No início de cada ciclo (1.º ano) a contabilização do número total de alunos é feita a 31 de dezembro. 
 

* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede 
 

1.6   Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 
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 Projeto Educativo 

Adenda III ao Projeto Educativo (Ano letivo 20/21) 

Plano Anual de Atividades 2019/2020 

Plano Anual de Atividades 2021/2022 

Regulamento Interno 

Regulamento dos Cursos Profissionais 

Critérios de Avaliação dos Cursos Profissionais 

Documento Base 

Plano de Ação EQAVET 2019/2020 

Resultados dos Indicadores EQAVET Ciclos 2014/2017, 2015/2018 e 2016/2019 

Inquéritos de satisfação a stakeholders internos e externos 

Plano de Formação (Biénio 20/22) 

Plano Ensino à Distância do Ensino Profissionalizante 

Regimento da Equipa EQAVET 

Apresentação da Divulgação do EQAVET 

Cartaz EQAVET 

Relatório Síntese do Focus Group 2022 

Relatório de Conclusões do Focus Group 2022 

 

 
  

1.7   Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

http://ae-mogadouro.pt/projeto%20educativo%202018.pdf
http://ae-mogadouro.pt/adenda%20III%20projeto%20educativo%2020%2021%20EQAVET_1.pdf
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_243a1081fe9642c8b009f2c30ab5549b.pdf
http://ae-mogadouro.pt/PAA%20GERAL%202021_22.pdf
http://ae-mogadouro.pt/Regulamento%20Interno%2017_21%20novo.pdf
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_3a9f8c09658d437b82d881cb3b215a84.pdf
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_4341e3a1f92345c19d3f8b77793c0ff3.pdf
https://08d7a1f6-36a0-4f45-9bb9-89d2758a3677.filesusr.com/ugd/7eaf84_f1e55367ad3842c0a097eacd647d1e49.pdf
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_976d28970ba04ce48410ad305fe74b53.pdf
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_1b1e9e50cc4444a98878fe2c4fbb7af6.pdf
https://aemogadouroprofiss.wixsite.com/meusite/inqu%C3%A9ritos
http://ae-mogadouro.pt/Acoes%20de%20formacao%202020_2022.pdf
https://08d7a1f6-36a0-4f45-9bb9-89d2758a3677.filesusr.com/ugd/7eaf84_5b10b61682ce499b9dd4991afe61d74b.pdf
https://08d7a1f6-36a0-4f45-9bb9-89d2758a3677.filesusr.com/ugd/7eaf84_a47e401dffa74b3f96f7591221529a18.pdf
https://08d7a1f6-36a0-4f45-9bb9-89d2758a3677.filesusr.com/ugd/7eaf84_54d77bf76d5240e286f3b89f5b19a489.pdf
https://static.wixstatic.com/media/7eaf84_9c0d099b17c34bf4aa3d8d5978e76845~mv2.jpg/v1/fill/w_391,h_746,al_c,q_80/cartaz%20eqavet_JPG.webp
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_50dcf6e47ad84571a82ec8cfa04f5521.pdf
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_50dcf6e47ad84571a82ec8cfa04f5521.pdf
https://8662ca92-23d5-4cdb-b37f-ceb23027b011.filesusr.com/ugd/46587d_12f397bf9b8644dcaea98f9a587bf33d.pdf


Relatório de Progresso Anual/Agrupamento de Escolas de Mogadouro 10/
7 

 

 

 
 
 
 
 

   

 
 

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

 

- Selo EQAVET, atribuído em 03 /03 / 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8   Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 

(trancar a data relativa à situação não aplicável) 
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As recomendações para a melhoria do processo de garantia da qualidade da EFP identificadas pela equipa de peritos no RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO EQAVET, 
com data de 02 de fevereiro de 2021, foram incorporadas no Plano de Melhorias 2021, cujo acompanhamento a fevereiro de 2022 de seguida sintetizamos:  
 

Nº 
Origem 

ação 
 

Descrição da Área de 
Melhoria  

Descrição das Ações a implementar pela 
escola 

Estado de 
implementação 

das ações 
Observações 

1 

Relatório 
Operador 
20/21 
 
 
 
 
 
 
 

Assegurar uma 
monitorização sistemática 
dos indicadores EQAVET, 

análise de resultados, 
definição de ações de 

melhoria e divulgação para 
os stakeholders internos e 

externos 
 
 
 

 
 

a) Aplicar inquéritos de satisfação aos 
stakeholders internos e externos, anualmente 
(incluindo EE) Ação concluída 

Foi realizado Focus Group (Alunos, PND/PD, 
Empregadores; Parceiros FCT), onde foi possível 
constar pontos fortes e áreas a melhorar que serão 
refletidas no Plano de Melhorias de 2022.  
Evidência: Relatório de Focus Group 

b) Manter atualizado mapa de indicadores e 
acompanhamento de objetivos para o EFP que 
permita avaliar tendências e desvios com 
regularidade Ação concluída 

Dado que não se verificam cursos no ciclo 2017/2020, 
os objetivos anteriormente definidos, mantém-se 
inalterados 

c) Analisar resultados com stakeholders internos 
e externos (ex. dinamizar workshops) Ação concluída 

Focus Group realizado a 20 janeiro de 2022. Website 
atualizado 

d) Efetuar reporte dos resultados dos indicadores 
EQAVET e dos resultados dos inquéritos de 
satisfação Ação concluída 

Divulgado no website o Relatório de Focus Group e 
Conclusões  
Evidência: Relatório de Focus Group; Conclusões FG 

e) Manter website atualizado Ações em curso 
Está em curso a migração dos conteúdos atuais para 
um novo website do AEM 

2 
Relatório 
Operador 

20/21 
 

Promover uma maior 
aproximação ao mercado 
de trabalho, e adequação 
às suas necessidades e 

expetativas. 

Organizar workshops temáticos com os 
empregadores, garantindo um maior dinamismo 
na análise de evoluções, tendências e perspetivas 
do mercado de trabalho Ações em curso 

Foi incluído no novo PAA: Participação na Feira das 
Profissões (convite IPB). Visita a empresa incubadora 
de Bragança; Visita à EXPONOR agendada. 
Evidência: Plano Anual de Atividades 21/22 

1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das 
evidências do seu cumprimento. 
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3 

Relatório 
Operador 

20/21 
 
 
 
 

Promover iniciativas que 
visem a valorização do 
EFP na comunidade 

 

 

Criar o “Dia do Ensino Profissional”, com 
participação dos stakeholders internos e externos 
de forma a: partilhar bons exemplos de ex-alunos 
empregados; empresas apresentarem ofertas de 
emprego / FCT; 
Recolher contributos que visem a melhoria do 
EFP no AE;  
Realizar ações de divulgação da Oferta de EFP e 
de casos de sucesso em Projetos e PAP's). 

Ações planeadas 
para abril de 
2022. 
 
 

Foi incluído no PAA a participação na Feira das 
Profissões para maio de 2022. Serão efetuados 
convites aos ex-alunos. 
 
Realizadas palestras de ex-alunos empreendedores 
que frequentaram escola no 3.º período de 20/21. 
 
Evidência: Plano Anual de Atividades 21/22; palestras 
de ex-alunos empreendedores que frequentaram 
escola no 3.º período de 20/21 

4 
Relatório 
Operador 

20/21 
 
 
 
 
 
 

Melhorar os níveis de 
aproveitamento no EFP e 

reduzir desistências 

 

 
 
 

a) Promover iniciativas de orientação vocacional 
nas turmas do 9º ano do AEM Ação concluída 

Sessões de orientação vocacional nas turmas do 9º 
ano do AEM 

b) Conferir uma componente mais prática aos 
cursos de EFP Ação concluída 

Ação concluída, na medida do possível. Sugere-se 
retirar esta ação no futuro dado que esta é uma 
preocupação constante na gestão do EFP 

c) Criar mecanismos de sensibilização aos alunos 
para reforçar a importância de concluir os 
módulos no ano em que são lecionados Ação concluída 

Ação concluída, na medida do possível. Sugere-se 
retirar esta ação no futuro dado que esta é uma 
preocupação constante na gestão do EFP 

d) Apoio em pequenos grupos para a realização 
de módulos em atraso Ação concluída 

Não se registam módulos em atraso no presente ciclo 
de estudos 2019/2022. 

e) Desenvolver iniciativas que visem o reforço da 
motivação dos alunos, de forma prevenir 
desistências, assim como envolver os EE nas 
estratégias a adotar Ação concluída 

Ação concluída, na medida do possível. Sugere-se 
retirar esta ação no futuro dado que esta é uma 
preocupação constante na gestão do EFP 

5 

Relatório 
Operador 

20/21 
 
 
 

Desenvolver melhores 
condições para acesso ao 
ensino superior dos alunos 

do EFP 

a) Efetuar sessões de divulgação interna com 
participação de parceiros estratégicos (Ex. IPB) Ações em curso 

Foi incluído no novo PAA: Participação na Feira das 
Profissões (convite IPB). 
Evidência: Plano Anual de Atividades 21/22 

b) Sistematizar sessões de apoio ao estudo 
 Ações em curso 

Efetuam-se sessões de poio ao estudo sempre que 
necessário. Será promovida maior divulgação deste 
serviço aos alunos do EFP  

6 

Relatório 
Operador 

20/21 
 
 
 
 

Dinamizar projetos de 
caráter local, regional, 

nacional e internacional 
(Sugestão n.º 3) 

 

a) Analisar a informação necessária para 
implementar o ERASMUS + Ações em curso 

Foi estudada a possibilidade de participação em 
programas ERASMUS para EFP (Grupo EDP), que 
não se revelou viável. Em análise intercâmbio com 
escolas de Zamora (Professora de Espanhol) e outras 
escolas em Espanha. 
. 
Evidência: Ponto 5.7 do Projeto Educativo 21/25 – 

b) Clarificar forma de atribuição de equivalências, 
tipo de candidatura financeira necessária, que 
instituições contactar no estrangeiro 

Ações 
reprogramadas 
 
 
 

c) Divulgar internamente o programa ERASMUS+ 
aos alunos 
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d) Integrar alunos do EFP nos projetos 
ERASMUS+ do AEM 

 Projetos de intercâmbio. 
 

e) Identificar e dinamizar outros projetos que 
sejam do interesse dos alunos e professores 

Ações em curso 
 

7 
Relatório 
ANQEP 

2021 
 
 

Reformular os 
documentos 

estruturantes do AEM 
 

(Sugestões n.º 1 e 2) 

a) Elaborar novo Projeto Educativo; Ação concluída Foi desenvolvido novo PEE e RI, com as 
especificidades do EQAVET, tendo sido sujeito a 
consulta pública da comunidade educativa e aprovado 
em Conselho Geral. Foi igualmente aprovado o 
Relatório periódico de cumprimento do PAA. 
Evidência:  Projeto Educativo 21/25; Ata e minuta da 
reunião do Conselho Geral (24/02/2022 

b) Rever e reajustar o Regulamento Interno Ação concluída 

c) Reajustar organograma do AEM, 
explicitando EMAEI e Equipa EQAVET Ação concluída 

8 

Relatório 
ANQEP 

2021 
 
 

Reajustar Plano de 
Formação integrando 

formação específica para 
PD/PND no âmbito do 

EFP 
(Sugestão n.º 4) 

Considerar outras formações para pessoal 
não docente, no próximo plano de formação, 
assim como formações especificas para cada 
curso (ex. multimédia) Ação concluída 

Estão a decorrer formações sobre capacitação digital, 
decorrente da SEFIE. CFAE planificou formações em 
seguimento.  
Encontram-se definidas planificações de formações 
para os anos 20/21, 21/22, 22/23. 
Evidência: Plano de Formação 20/21, 21/22, 22/23 

9 
Relatório 
ANQEP 

2021 
 
 
 
 
 

 

Fomentar o 
envolvimento e 

participação dos 
stakeholders 

(Sugestões n.º 5, 6, 7 e 
10) 

 

a) Levar a Conselho Geral decisões 
relacionadas com EQAVET (Registar em ata); Ação concluída 

Conforme referido anteriormente, o PEE e RI, com as 
especificidades do EQAVET foram sujeitos a consulta 
pública da comunidade educativa e aprovado em 
Conselho Geral. 
 
Foram divulgados e colocados em consulta pública os 
resultados do Focus Group, nomeadamente as 
melhorias consensualizadas 
 
O website do AEM está em fase de migração para uma 
outra plataforma, mais apelativa graficamente e com 
mais informação.  
 

b) Fazer súmulas das avaliações realizadas no 
âmbito do EQAVET que originam melhorias 
planeadas, e publicar no website em consulta 
pública; 

Ação concluída 

c) Fazer súmula das melhorias concretizadas, 
e publicar no website em consulta pública; 

Ação concluída 

e) Atualizar Plano de Comunicação com 
informação das alíneas b e c) Ação concluída 

10 

Relatório 
ANQEP 

2021 
 
 
 

Sistematizar os 
processos de avaliação e 

revisão do AEM 
(Sugestões n.º 8 e 9) 

 
 

a) Monitorizar novo indicador: taxa de 
conclusão dos módulos. Ação concluída Não se registam módulos em atraso 

b) Em sede de Conselho de Turma, evidenciar 
claramente as decisões tomadas (melhorias) 
em função da análise das avaliações dos 
alunos, assiduidade, módulos em atraso, e 
outras ocorrências relevantes 

Ação concluída 
 
 
 

Não se registam módulos em atraso. 
Evidências: Atas Conselho de Turma 
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Para concretização dos objetivos no alinhamento com o Quadro EQAVET, o AEM iniciou em janeiro 2020 a monitorização dos indicadores EQAVET, com vista a obter um conhecimento mais 
aprofundado da realidade da EFP no nosso AE e a definir metas para os próximos anos, em função do histórico apurado. O presente relatório de progresso deveria incorporar a avaliação dos 
resultados referentes ao ciclo de estudos de 2017 / 2020, contudo, não se verificaram turmas neste período no AEM. 
 
Desta forma, apresentamos os dados estatísticos dos indicadores EQAVET dos 3 anteriores ciclos de formação: 

 

 CICLO 2014/2017 CICLO 2015/2018 CICLO 2016/2019   

INDICADOR CURSOS  RESULTADOS CURSOS  RESULTADOS CURSOS  RESULTADOS 
METAS  

(1 ano / 3 anos) 

TENDÊNCIA 

Taxa de conclusão dos 
cursos (Indicador 4a 

EQAVET) 

Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

100% 
Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

66,7% 
Técnico Auxiliar de 
Saúde 

66,7% 

70% / 85% ↗ 
Técnico de Multimédia 

61,9% ---- ---- 
Técnico de 
Multimédia 

80% 

Média global 81% Média global 66,7% Média global 73,3% 

Taxa de colocação no 
mercado de trabalho 

Indicador EQAVET 5a) 

Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

100% 
Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

75% 
Técnico Auxiliar de 
Saúde 

100% 

65% / 75% ↗ 
Técnico de Multimédia 92,3% ---- ---- 

Técnico de 
Multimédia 

62,5% 

Média global 95,2% Média global 75% Média global 81,3% 

N.º diplomados que após 
12 meses trabalham na 

área profissional dos 
cursos /N.º diplomados 

total.  
Indicador EQAVET 6a) 

Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

0% 
Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

26,6% 
Técnico Auxiliar de 
Saúde 

25% 

27% / 30% ↘ Técnico de Multimédia 0% ---- ---- 
Técnico de 
Multimédia 

0% 

Média global 0% Média global 26,6% Média global 
12,5% 

Taxa de satisfação dos 
empregadores face aos 

Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

100% 
Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

100% 
Técnico Auxiliar de 
Saúde 

100% 
85% / 90% 

 
→ 

II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

(análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 
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diplomados empregados. 
Indicador EQAVET 6b3) Técnico de Multimédia 

Sem 
resultados 

---- ---- 
Técnico de 
Multimédia 

Sem resultados 

Média global 100% Média global 100% Média global 100% 

Valor médio global obtido 
nos questionários de 

satisfação das empresas. 
Indicador EQAVET 6b3) 

Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

4 
Técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais 

3,5 
Técnico Auxiliar de 
Saúde 

3,5 

3,5 / 3,6 → 
Técnico de Multimédia 

Sem 
resultados 

---- ---- 
Técnico de 
Multimédia 

Sem resultados 

Média global 4 Média global 3,5 Média global 3,5 

 

Dada a ausência de resultados para o ciclo de estudos de 2017 / 2020, não é possível para a Equipa EQAVET proceder à análise de tendências dos resultados obtidos. Desta forma, as metas 
mantêm-se inalteradas e serão monitorizadas aquando do apuramento dos resultados referentes ao ciclo de estudos de 2018 /2021. 

Apraz-nos, contudo, salientar que à data da elaboração do presente relatório, não se registam módulos em atraso nas turmas do EFP do ciclo de estudos de 2018 /2021, pelo que as perspetivas 
de sucesso nos indicadores EQAVET são significativas.  
 
Gostaríamos igualmente de destacar os resultados obtidos com o focus group realizado em janeiro de 2022, nomeadamente os pontos fortes enumerados no respetivo Relatório de focus 
group, que evidenciam uma elevada satisfação dos nossos stakeholders internos e externos, face ao nosso desempenho no EFP. 
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3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 

 

Área de 
Melhoria 

 

Descrição da Área de Melhoria 
 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 
Promover iniciativas que visem a valorização do 
EFP na comunidade 

O1 

Participar na Feira das Profissões, juntamente com os restantes stakeholders internos 
e externos 
Meta – Grau de satisfação de Muito Bom: 80% 

O2 
Realizar ações de divulgação da oferta EFP, Projetos e PAP. 
Meta – Grau de execução das atividades planeadas: 100% 

AM2 
Melhorar os níveis de aproveitamento no EFP e 
reduzir desistências 

O3 
Taxa de aproveitamento: ≥70% (ponto de partida: 73,3%, média dos três ciclos 
anteriores) 

O4 
Taxa de desistências: ≤ 25% (ponto de partida: 26,3%, média dos três ciclos 
anteriores) 

AM3 
Potenciar a dinamização Programas internacionais 
no EFP O5 

Integrar alunos do EFP em Programas internacionais 
Meta – Grau de execução das atividades planeadas: 100% 

AM4 
Desenvolver melhores condições para acesso ao 
ensino superior dos alunos do EFP O6 

Apoiar os alunos que pretendem ingressar no ensino superior 
Meta – Grau de execução das atividades planeadas: 100% 

AM5 Otimizar website com mais informação sobre a EFP O7 

Melhorar a apresentação da oferta formativa e publicar os principais projetos do 
EFP. 
Meta – Grau de execução das atividades planeadas: 100% 

AM6 
Promover uma gradual substituição dos 
equipamentos informáticos obsoletos O8 

Grau de satisfação dos stakeholders com os equipamentos informáticos: 80% 
apresenta um grau de satisfação de Muito Bom 

III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 
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3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 

Área de 
Melhoria 

Ação Descrição da Ação a desenvolver Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

A1 
Dar continuidade à participação na Feira das Profissões com a participação dos stakeholders internos e 
externos de forma a partilhar bons exemplos de ex-alunos empregados e apresentação de ofertas de 
emprego /FCT 

maio de 2022 maio de 2022 

A2 
Realização de ações de divulgação da oferta EFP e de casos de sucesso em Projetos e PAP na página do 
Agrupamento e nas redes sociais abril de 2022 junho de 2022 

A3 
Convidar ex-alunos empreendedores para a realização de palestras aos alunos, de forma a evidenciar 
casos de sucesso janeiro de 2022 dezembro de 2022 

AM2 

A4 a) Continuar a promover iniciativas de orientação vocacional nas turmas do 9º ano do AEM janeiro de 2022 dezembro de 2022 

A5 b) Conferir uma componente ainda mais prática aos cursos de EFP janeiro de 2022 dezembro de 2022 

A6 c) Monitorização constante dos módulos em atraso e subsequente tomada de ações de correção janeiro de 2022 dezembro de 2022 

A7 d) Desenvolver iniciativas que visem o reforço da motivação dos alunos, de forma prevenir desistências, 
assim como envolver os EE nas estratégias a adotar janeiro de 2022 dezembro de 2022 

AM3 

A8 a) Avaliar viabilidade de participação em programas internacionais janeiro de 2022 dezembro de 2022 

A9 b) Desenvolver intercâmbio com escolas de Espanha janeiro de 2022 dezembro de 2022 

A10 c) Avaliar possibilidade de intercâmbio com escolas de Zamora; janeiro de 2022 dezembro de 2022 

AM4 

A11 a) Efetuar sessões de apoio ao estudo sempre que necessário; janeiro de 2022 Junho de 2022 

A12 b) Efetuar mais divulgação do serviço de apoio ao estudo para os exames nacionais aos alunos do EFP janeiro de 2022 Junho de 2022 

A13 c) Efetuar sessões de divulgação interna com participação de parceiros estratégicos (Ex. IPB) janeiro de 2022 Junho de 2022 

AM5 
A14 

Aumentar a visibilidade da oferta formativa no website do Agrupamento e publicar os principais projetos 
e atividades do EFP janeiro de 2022 dezembro de 2022 

A15 Manter os documentos estruturantes atualizados e divulgados, assim como os resultados apurados janeiro de 2022 dezembro de 2022 

AM6 
A16 Identificar necessidades de substituição dos equipamentos informáticos obsoletos janeiro de 2022 fevereiro de 2022 

A17 Despoletar procedimentos de aquisição de equipamentos informáticos fevereiro de 2022 fevereiro de 2022 
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A aplicação do ciclo de garantia e melhoria de qualidade EQAVET, e a obtenção do selo a três anos, obrigou-nos a dar muita atenção às recomendações da equipa 
de peritos registadas no Relatório de Verificação EQAVET a fim de melhorarmos a nossas prestações e a qualidade da oferta formativa de Ensino e Formação 
Profissional (EFP), que destacamos: 

 Assim, conseguimos, em 2021 e 2022, reajustar os nossos documentos estruturantes, já com o alinhamento estratégico da nova Direção do Agrupamento 
de Escolas de Mogadouro. 

 Empreendemos esforços no sentido de angariarmos projetos internacionais para os nossos alunos, tendo em perspetiva algumas parcerias com escolas em 
Espanha. 

 No âmbito do plano de formação do AEM, foi redefinido com a inclusão de formações para pessoal docente e não docente, assim como já foram planificadas 
ações para os anos 20/21, 21/22, 22/23. 

 Relativamente à participação dos stakehoders internos e externos na melhoria contínua da oferta de EFP temos promovido uma gestão mais pró-ativa na 
aproximação do Agrupamento ao meio e à comunidade. Fizeram-se workshops, alguns por videoconferência devido ao contexto da doença COVID19, 
promotores de informação e diálogo com os formandos, foram convidados ex-formandos a partilhar a sua experiência. Foi igualmente realizado um Focus 
Group, que contou com a participação de stakeholders internos e externos, que nos permitiu identificar diversos pontos fortes e áreas de melhoria que 
mereceram a nossa melhor atenção. 

 Estamos a trabalhar na atualização do website do Agrupamento de forma a disponibilizar informação específica no âmbito do EFP assim como convidamos, 
com frequência, ex-formandos e personalidades da comunidade a partilhar as suas experiências pessoais e profissionais e a construírem parcerias de 
colaboração entre os diferentes stakeholders. 

 
 A preocupação do Agrupamento será agora a concretização do nosso plano de melhorias definido para 2022 sempre em prol dos alunos! 

 
 
 

IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 
contínua da oferta de EFP 
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Os Relatores 
 
 
 

(Irene Mafalda Eiriz Rocha, Diretora do AEM) 

 

 

 

(Luísa Maria Marcos, Coordenadora EQAVET) 

 

 

 

Mogadouro, 09 de março de 2022 
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