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Áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar

Área de
Melhoria

Descrição da
Área de
Melhoria

Objetivo

Descrição do objetivo e metas a alcançar
(quando disponível, indicar o ponto de
partida)

Resultado (julho de 2021)

Evidências
Modelo de questionário;

AM1

Sucesso
Educativo

Alcançado (100% - dez 2020)

Google Forms;

Voltar a realizar em dezembro 2021/ janeiro 20022

Relatórios dos Questionários de Satisfação (página
da EPA)

Não Alcançado

Página da EPA – Indicadores EQAVET – síntese dos
resultados

O1

Índice de satisfação dos alunos(> 90%)

O2

Taxa de abandono/Desistências (< =5%)

O3

Taxa de conclusão dos cursos (>=35%)

O4

Taxa de diplomados que prosseguem os estudos (> 20%)

O5

Taxa de empregabilidade (>=60%)

O6

Taxa de diplomados que trabalham na área de formação
(>= 20%)

Não Alcançado

O7

N.º de Relatos de Ocorrência e de medidas disciplinares.
(Nº de Registos)

0

O8

N.º de alunos referenciados (EMAEI). (Nº de Registos)

7

Relatórios SPO

O9

Nº de alunos inscritos

0

SIGO

O10

Índice de satisfação dos alunos e professores em
projetos, programas e atividades de âmbito local,
nacional e internacional. (>90%)

Não avaliado de modo formal

Ciclo 2016-2019: 65,38%
Não Alcançado
Ciclo 2016-2019: 34,6%
Não Alcançado
Ciclo 2016-2019 : 0%
Alcançado
Ciclo 2016-2019 : 66,7%
Ciclo 2016-2019 : 0%

Página da EPA – Indicadores EQAVET – síntese dos
resultados
Página da EPA – Indicadores EQAVET – síntese dos
resultados
Página da EPA – Indicadores EQAVET – síntese dos
resultados
Página da EPA – Indicadores EQAVET – síntese dos
resultados

Manter.

Tem de ser repensado.

---

Alcançado

O11

Exposição dos trabalhos de alunos no espaço escolar. (1
trab./Curso/Ano

Todas as turmas expuseram os seus trabalho:
Curso de AA – trabalhos da PAP (Aldear)

Plano Anual de Atvidades (página da EPA)

Curso de TAT e FOT – Natal, Magusto e Halloween
Continuar a acção.
Não Alcançado

O12

N.º de sugestões apresentadas e tratadas. (100%)

Nos questionários realizados em Dezembro de 2020 e nas ações de apresentação e discussão desses
resultados com a Direção foram apresentadas várias sugestões pelos alunos.

Modelo de questionário;

As relacionadas com a melhoria das salas de aula não puderam ser resolvidas.

Relatórios dos Questionários de Satifação.

Destaca-se a reformulação dos horários, de forma a que os alunos pudessem ter uma tarde livre.

Atas das sessões.

Continuar a acção.

Cofinanciado

Google Forms;
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O13

Índice de satisfação dos pais/EE (≥80 %)

Não alcançado

Modelo de questionário;

66,7% (julho de 2021)

Google Forms;

Somente responderam 35,2% dos EE.

Relatórios dos Questionários de Satifação;

Voltar a realizar em dez. 2021
É necessário aumentar a taxa de resposta.
Não alcançado

O14

Redes sociais

A conjuntura pandémica não permitiu a realização de atividades.

Abertura de atividades à participação das famílias
(2/ano)

No entanto, a apresentação das PAP foi realizada online e acessível às famílias
Aumentar as actividades.

O15

Índice de satisfação dos empregadores. (≥3,5%)

Sem dados

Modelo de questionário;

Não conseguimos obter respostas referentes ao ciclo 2016-2019

Google Forms;

Aumentar a taxa de resposta.

O16

Índice de satisfação dos Parceiros de FCT. (≥80%)

Alcançada

Modelo de questionário;

Somente responderam 2 dos 7 auscultados.

Google Forms;

É necessário aumentar a taxa de resposta.

O17
AM2

Envolvimento
dos Stakeholders

Avaliar anualmente a adequação curricular e pedagógica
da oferta formativa às exigências do tecido profissional e
ao perfil de aprendizagem dos alunos

Feito ainda de forma informal com os parceiros do curso de AA.
No entanto, a avaliação externa das PAP é um bom indicador.
Criar novo modelo de avaliação.
Alcançada:

O18

Pautas de avaliação das PAP.

Plano Anual de actividades e respectivos relatórios.

Os alunos e professores participaram em vários projectos e actividades: Jornadas dos Jovens do Ensino
Profissional; Oficinas de Animação; Jornadas Europeias da Arqueologia: Aldear; Concurso literário FLIM
lançado pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses; Histórias que nos unem.

Incentivar a participação de alunos e professores em
projetos, programas e atividades de âmbito local,
nacional e internacional

Continuar com as atividades
Alcançada

O19

Criação de Plano de Comunicação.

O20

Publicação atualizada (Site da escola, Google Drive) dos
vários documentos (PEE, Regulamento Interno,
Indicadores EQAVET, etc.)

O21

Página da EPA e redes sociais

- EPA/ Contratação da empresa especializada em marketing digital Villae.Studio

Manter uma forte ligação com o tecido empresarial e
social da comunidade local, nacional e internacional

Em curso

Página da EPA e redes sociais, Google drive,…

Tecido empresarial: PAP e entrevistas de emprego

PAP (página da EPA e drive)

Foram realizadas actividades de ligação com o tecido social de âmbito local (Aldear, Jornadas Europeias
de Arqueologia)

Plano Anual de actividades e respectivos relatórios.

Melhorar.
Não alcançado

O22

Fomos contactados por duas entidades para elaborar parcerias para o curso de Assistente de Arqueólogo,
no entanto, o facto de não ter aberto uma nova turma inviabilizou o estabelecimento de parcerias.

Número de Novas Parcerias (2/ano)

Melhorar.

O23
AM3

Organização
Interna

O24

Modernizar e otimizar as instalações da Escola (1/ano)

Utilização das Plataformas de comunicação (email, office
365, redes sociais e Página da EPA) e difusão da
informação através das mesmas

Não alcançado
Alcançado

Google Drive

É utilizado o Google Drive, Mail, Classroom, redes sociais

Mais

Todos os documentos internos estão armazenados na drive e são disponibilizados para consulta aos
docentes e não docentes, conforme necessário.

Redes sociais

A página da EPA e redes sociais são os principais meios de divulgação

Cofinanciado
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Continuar
Alcançado

Plano Anual de atividades e respetivos relatórios

Foram realizadas várias actividades com os alunos;
- Visita de estudo ao Metro do Porto (AA)
- Visita de estudo (Guimarães) (AA, TAT e FOT)
- Jornadas dos Jovens do Ensino Profissional (AA e TAT)

O25

Número de Atividades Extracurriculares (1 por Curso e
por Ano)

- Concurso literário FLIM lançado pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses, nas aulas de português
(AA e TAT)
- Aldear (AA)
- Concurso literário FLIM lançado pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses, nas aulas de português
(AA e TAT)
- Histórias que nos unem (FOT)
- Oficinas de Animação (FOT)

AM4

Aprendizagem e
Desenvolvimento

O26

N.º de ações de formação interna/externa dos docentes
e não docentes (40h/ano)

O27

Nº de entidades que acolhem alunos na FCT

Não Alcançado

Plano de Formação de docentes e não docentes

Ver Plano de Formação
AA – 1
FOT – 3

Cofinanciado

Dossier Técnico Pedagógico Digital – Dossier da FCT
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ações a desenvolver e sua calendarização
Área de
Ação
Melhoria

A1

Descrição da Ação a desenvolver

Estado (julho 2021)

Reunir CTs para balanço:
1. Com propostas de atividades de apoio pedagógico aos alunos com mais
dificuldades e comportamento menos adequados.
2. Dinamizar projetos integradores de forma a desenvolver competências para
valorizar os alunos de excelência
Desenvolver atividades que tornem tempos e espaços acolhedores

Realizada

Plano anual de atividades e FB/ Insta

Foram realizadas várias atividades pelos alunos, cujos trabalhos foram exposto em
locais da escola e da Área Arqueológica(Haloween, Magusto e Natal)
Desenvolver atividades com os alunos que promovam a sua motivação

AM1

Atas dos Conselho de Turma

Realizada

A2

Evidências

Realizada

Plano anual de atividades e FB/ Insta

Foram desenvolvidas várias atividades com os alunos :

Página da EPA

Aldear; Oficinas de Animação; Histórias que nos unem; Jornadas dos Jovens do
Ensino Profissional; Saídas de estudo; Entrevistas profissionais; Conversa com Ex
alunos; Ensinar com o Património; Concurso literário FLIM lançado pela Câmara
Municipal do Marco de Canaveses, nas aulas de português

A3

A4

Reunir EMAEI para aplicação/revisão das medidas universais, seletivas e
adicionais de inclusão

Realizada

A5

Disponibilizar caixas de sugestões/email

Realizada

Disponibilizado no site

A6

Rever questionários

Realizada

Dtrive do Gestor

A7

Fomentar a prática de questionários de satisfação às partes interessadas

A melhorar

Modelo de questionário;

Apesar da insistência a taxa de resposta foi ainda reduzida

Google Forms;

A8

A Direção Pedagógica/Orientador Educativo dinamiza o envolvimento dos
encarregados de educação na comunidade de vida escolar

A melhorar

Página da EPA

A conjuntura pandémica não permitiu a realização de atividades.

FB

A9

Aumentar o número de atividades com participação das famílias

No entanto, a apresentação das PAP foi realizada on-line e acessível às famílias

A10

Estreitar relações com o mercado de trabalho e instituições de ensino superior

Atas do EMAEI

A melhorar

Plano anual de atividades e FB/ Insta

Visita ao Metro do Porto pelos alunos do curso de AA

Atas do júri da PAP

Um dos membro do júri externo da PAP era um potencial empregador
Realizada

AM2

Contrato de estágio

A11

Proporcionar estágios profissionais na área de formação

Possibilidade de um dos alunos do curso de AA vir a realizar um estágio profissional
através do contacto com um dos membros do júri da PAP

A12

Aumentar o n.º de visitas de acompanhamento de FCT

No curso de FOT foi feita 1 visita em cada duas semanas

Dossier Técnico Pedagógico Digital – Dossier da FCT

A13

Criar um Plano de Comunicação

Realizada

Página EPA e Drive do Gestor

Plano da EPA/ Empresa VillaeStudio
Não realizada

A14

Dinamizar sessões mais frequentemente com parceiros de FCT e empregadores

Baixa taxa de resposta aos inquéritos de satisfação.
A ideia era auscultar posteriormente em modelo de Focus Group

A16

Rever o currículo dos cursos de acordo com os resultados das sessões com os
parceiros

Não realizada

A17

Melhorar o conforto nas salas de aula

Não realizada

Cofinanciado
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A18

Melhorar a sala do aluno

Não realizada

A19

Residência escolar para os alunos

Em negociações

A20

Intensificar formação e acompanhamento de docentes e não docentes, de modo
a garantir um efetivo domínio dos conteúdos, dos procedimentos, das
disposições e das responsabilidades

Realizada

A21

Fomentar de práticas de diferenciação pedagógica, trabalho colaborativo,
autorregulação e avaliação formativa.

Realizada

Plano de formação

Atas dos Conselho de Turma e Relatório do SPO

A melhorar
A22

Estas reuniões foram realizadas, ainda que de forma informal.

Dinamizar sessões de coordenação técnico-pedagógica

Tem de ser revisto este modelo.
A23

Criar condições para a diversificação/adaptação da oferta formativa (formação
inicial e formação de ativos)

Realizada

SIGO

Abertura de curso de Educação e Formação de Adultos
Realizada

Atas de reuniões

A psicóloga reviu o CV de uma ex-aluna.
A24

A coordenação de curso em parceria com empregadores da área do curso de AA,
proporcionou entrevistas de emprego aos alunos finalistas, sendo que um deles foi
selecionado e se encontra a trabalhar na área de formação

Dinamizar o acompanhamento do ex-aluno após a conclusão do curso e
dinamizar a procura e oferta de emprego

Continuar a recolha dos indicadores anos anteriores

AM4

A25

Em curso

Categorizar e revitalizar redes e parcerias

Drive

O dossier parcerias tem de ser revisto, de forma a revitalizar parcerias mais antigas
Realizada

Plano anual de atividades e FB/ Insta

A oferta formativa da EPA foi amplamente divulgada:

Youtube

Escolas região: 3 (16 turmas); Escolas CIM: 3; Fora da CIM: 1; Mostras: 4 (1concelho;
3+2 fora do concelho; 1 nacional); Canal youtube “Ensinar com o Património”; FB e
Instagram

Página da EPA

Realizada

Youtube

A26

Divulgar a Escola e oferta formativa em todas as escolas básicas da região, redes
sociais

A27

Divulgar a Escola e oferta formativa na rede de museus nacional

A28

Atualizar de forma clara e coerente, todos os documentos orientadores da
Escola de acordo com o PEE
Apresentar o PEE e divulgar o regulamento interno a toda a comunidade
educativa
Garantir a operacionalidade dos recursos informáticos e restantes
equipamentos

Em curso

Página da EPA

Em curso

Página da EPA

A31

Articular a gestão horizontal e vertical da Escola

Em curso

A32

Definir e implementar critérios objetivos de avaliação das metas do projeto
educativo, com recomendações de correção e melhoria

Em curso

A29
A30

Canal youtube “Ensinar com o Património”

Realizado

Cofinanciado

