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1. Enquadramento 

Esta avaliação global do Projeto Educativo de Escola é fruto do trabalho conjunto dos membros da 

equipa que a desenvolveu, a partir da recolha e análise de dados, ao longo de três anos letivos consecutivos, 

tendo base as avaliações parciais produzidas. 

Baseou-se em atividades promovidas no âmbito do Plano Anual de Atividades da Escola, registos 

produzidos pelos Diretores de Curso/Turma, documentação interna dos Serviços Pedagógicos, relatórios de 

atividades e divulgações dos meios de comunicação social. No contexto da análise de resultados, também são 

propostas algumas sugestões de alterações no ajustamento de objetivos e de metas em face da mudança de 

circunstâncias.  

Em alguns objetivos, apresentam-se medidas a considerar na tentativa de melhorar os resultados no(s) 

próximo(s) ano(s) letivo(s). 
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2. Avaliação por objetivo estratégico/meta 

OBJETIVO CENTRAL 1 PROJETAR A IMAGEM DA ESCOLA NO CONTEXTO DA ILHA E DA REGIÃO 

Objetivo estratégico Dinamizar o website da Escola 

Meta 
Atualizar o website da Escola com pelo menos um destaque/uma notícia a 

cada semana de atividades letivas 

Indicador de avaliação 
Número de destaques/notícias introduzidos/as no website da Escola em 

cada semana de atividades letivas 

Meio de verificação 
Registo de atualizações produzido pelos responsáveis pelo website da 

Escola 

 

Dados: 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Atualizações 57 51 40 

Nº de visitas 36.916 39.475 43.657 

 

 

Análise crítica: Ao longo dos três anos letivos, num total de 115 semanas de atividades letivas, excluindo as 

interrupções letivas, foram considerados para avaliação os períodos entre a 3ª semana de setembro e a 2ª/3ª 

de julho. No total, foram realizadas 148 atualizações significativas (média de 1,3 por semana), incluindo 

destaques/notícias, bem como a ementa mensal da cantina (que não está comtemplada nas atualizações 

mensais). Verifica-se nitidamente, uma diminuição das atualizações ao longo destes três anos letivos. Apesar 

da média total de atualizações do Website ter sido de 1,3 por semana, a meta foi plenamente atingida apenas 

no ano letivo de 2017/2018 uma vez que foi publicada uma notícia por semana em todos os meses 

considerados. Nos anos letivos de 2016/2017 e 2018/2019, as metas foram atingidas parcialmente, uma vez 

que foram publicadas uma notícia por semana em 10 dos 11 meses analisados em 2016/2017 e, no último ano 

letivo, foram publicadas uma notícia por semana em 9 dos 11 meses sujeitos a análise.      

Verificou-se nitidamente que existem épocas durante o ano letivo em que o Website da Escola é mais visitado, 

principalmente no que diz respeito aos meses de abril, maio e junho. Este aumento de afluência fica a dever-

se ao facto das pessoas (possíveis alunos e encarregados de educação) procurarem informações sobre a 

Escola e sobre a oferta formativa. No mês de setembro, as visitas aumentam, também, por ser início de ano 

letivo e os encarregados de educação e alunos puderem consultar as informações relativas ao arranque do ano 
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letivo e a horários escolares. Este facto indica que se reconhece a importância do Website no contexto dos 

processos administrativos, nomeadamente os que envolvem os encarregados de educação e os alunos.   

Verificou-se, ao longo dos três anos letivos, pouco empenho por parte de alguns professores e responsáveis 

pelas atividades desenvolvidas na Escola, para colaborarem enviando notícias para o Website. Considera-se 

que é essencial, no futuro, continuar a haver um trabalho de divulgação das atividades que se realizam na 

Escola através do Website. Porém, considera-se que o layout deveria ser alterado, de forma a torna-lo mais 

atrativo e apelativo aos visitantes. De igual modo, deveria haver uma maior colaboração dos professores 

dinamizadores de atividades e de projetos. O que se verifica é que são desenvolvidas, ainda, muitas atividades 

de qualidade na nossa Escola e, no entanto, não são divulgadas no âmbito do Website.  

Apesar de em todos os anos ter-se conseguido atingir a média de uma notícia por semana, ao longo dos três 

anos letivos, considera-se importante continuar a fazer uma análise mensal, no sentido de garantir a 

regularidade de publicações.   

Sugere-se que o indicador de avaliação seja de quatro notícias/mês (salvaguardando-se a não contabilização 

das semanas de interrupção letiva). 

De igual forma, e considerando o impacto das redes socias, torna-se pertinente a aposta na página de facebook 

na Escola. 

 

Nível de concretização:   

– 2016/2017 a meta foi parcialmente atingida (10 dos 11 meses analisados);   

– 2017/2018 a meta foi plenamente atingida (todos os meses analisados); 

– 2018/2019 a meta foi parcialmente atingida (em 9 dos 11 meses analisados).  

 

OBJETIVO CENTRAL 1 PROJETAR A IMAGEM DA ESCOLA NO CONTEXTO DA ILHA E DA REGIÃO 

Objetivo estratégico 
Divulgar as atividades desenvolvidas pela Escola nos meios de 

comunicação social locais e regionais 

Meta 
Ao longo do ano letivo, serem referenciadas nos meios de comunicação 

social locais e/ou regionais quatro iniciativas da Escola 

Indicador de avaliação 
Número de referências a iniciativas da Escola nos meios de comunicação 

social locais e/ou regionais 

Meio de verificação Registo das referências produzido pelo Secretariado da Direção 

 

 

Dados: 
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Durante o ano letivo 2016/2017, foram divulgadas um total de onze iniciativas, nos meios de comunicação 

social locais e/ou regionais. No ano letivo 2017/2018, foram divulgadas um total de seis e, no que toca 

ao ano letivo 2018/2019, foram divulgadas seis notícias. 

 

Análise crítica:  

Pela análise dos dados anteriores, e apesar da meta ter sido sempre cumprida, verifica-se uma 

diminuição do número de divulgações nos últimos dois anos em relação ao primeiro, sugerindo-se que 

haja um maior rigor no levantamento das respetivas evidências ao longo de todo o ano letivo pois, 

efetivamente, são publicadas várias notícias, nos mais variados meios de comunicação.  

Tal como referido no objetivo estratégico anterior, considera-se a página do Facebook da nossa Escola 

poderá ter um papel essencial no cumprimento deste objetivo.  

 

Nível de Concretização: meta plenamente atingida nos três anos letivos. 

 

OBJETIVO CENTRAL 1 PROJETAR A IMAGEM DA ESCOLA NO CONTEXTO DA ILHA E DA REGIÃO 

Objetivo estratégico 
Divulgar o Projeto Pedagógico da Escola junto das camadas mais jovens e 

das empresas 

Meta 

Em cada ano letivo, ser desenvolvida uma iniciativa de divulgação do 

Projeto Pedagógico da Escola junto das camadas mais jovens e/ou das 

empresas 

Indicador de avaliação Ocorrência das iniciativas 

Meio de verificação Relatórios das iniciativas 

 

Dados:  

No ano letivo 2016/2017, foram realizadas as seguintes atividades a nível escolar: 

- “Um dia na outra escola”, na qual participaram 560 alunos do 9º ano e 62 professores;   

- Divulgação da Oferta Formativa 2017/2018 e do Projeto Educativo de Escola junto das turmas de 9º anos na 

Escola Básica e Secundária Tomás de Borba; 

- Divulgação da Oferta Formativa 2017/2018 e do Projeto Educativo de Escola junto das turmas de 9º anos na 

Escola Secundária Vitorino Nemésio. 

A nível empresarial, a projeção da Escola ocorreu na entrega de diplomas e no 2º Fórum do Empreendedorismo, 

eventos para os quais alguns empresários locais foram convidados. 

No ano letivo 2017/2018, foram realizadas as seguintes atividades a nível escolar: 
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- “Um dia na outra escola”, na qual participaram 449 alunos do 9º ano 43 professores;   

- Divulgação da Oferta Formativa 2018/2019 e do Projeto Educativo de Escola junto das turmas de 9º anos na 

Escola Secundária Vitorino Nemésio; 

- Participação na 10ª Edição do Dia do PROFIJ na EBI dos Biscoitos, sob a apresentação do tema “Como é a 

minha vida profissional”; 

- Apresentação do vídeo promocional da Escola na EBI Tomás de Borba. 

A nível empresarial, a projeção da Escola ocorreu na entrega de diplomas e no 3º Fórum do Empreendedorismo, 

eventos para os quais alguns empresários locais foram convidados. 

No ano letivo 2018/2019, foram realizadas as seguintes atividades a nível escolar: 

- “Um dia na outra escola”, na qual participaram 579 alunos do 9º ano 65 professores;   

- Divulgação da Oferta Formativa 2019/2020 e do Projeto Educativo de Escola junto das turmas de 9º anos na 

EBI Francisco Ferreira Drummond; 

- Participação na 11ª Edição do Dia do PROFIJ na EBI dos Biscoitos; 

- Atividade “Escola Aberta à Comunidade”, pela qual passaram pela nossa escola um total de 711 pessoas. 

A nível empresarial, a projeção da Escola ocorreu na entrega de diplomas, evento para o qual alguns 

empresários locais foram convidados. 

 

Análise crítica: Os participantes nestas atividades revelaram, na sua generalidade, bastante motivação e 

interesse e, face à qualidade das mesmas, também serviram para projetar a imagem da Escola no contexto da 

Ilha e da Região bem como para divulgar o Projeto Pedagógico de Escola.  

 

Nível de Concretização: meta plenamente atingida nos três anos letivos. 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 2 REDUZIR O ABANDONO ESCOLAR 

Objetivo estratégico 
Diminuir o número de anulações de matrícula pelos próprios ou pelos 

Encarregados de Educação 

Meta 

 Cursos Profissionais de Nível 4 - pelo menos 80% dos alunos 

concluírem o percurso formativo, tendo como referência o número de 

alunos que iniciaram a formação, por turma 

 Cursos do REATIVAR – pelo menos 75% dos alunos concluírem o 

percurso formativo, tendo como referência o número de alunos que 

iniciaram a formação, por turma 
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Indicador de avaliação Número de anulações de matrícula por turma 

Meio de verificação 
Registo de anulações de matrícula por turma produzidos pelos Serviços 

Pedagógicos e pelo Serviço de Coordenação da Formação de Adultos 

 

Cursos Profissionais de Nível 4 

 

Dados: 

Turma 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 
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N3 6 23 17 3 17 14 0 14 14 61% 

O3 1 22 21 2 21 19 0 19 19 87% 

P3 1 23 22 2 22 20 0 20 20 87% 

Q3 2 24 22 0 22 22 0 22 22 92% 

R3 6 23 17 2 17 15 0 15 15 65% 

S3 2 23 21 0 21 21 0 21 21 91% 

T3 1 22  21 0 21 21 0 21 21 95% 

U3 0 22 22 0 22 22 1 22 21 95% 

V3 1 22 21 3 21 18 3 18 15 68% 

X3 3 23 20 0  20 20 0 20 20 87% 

 

 

Análise crítica global: À semelhança das conclusões observadas em anos anteriores, verifica-se que o 

primeiro ano letivo continua a ser aquele em que se regista um maior número de anulações de matrículas e que 

esse registo tende a diminuir no segundo e terceiro anos, com exceção de casos muito particulares. 

Uma análise dos dados permite também observar que, das dez turmas que concluíram o seu percurso formativo 

entre 2016 e 2019, apenas três turmas estão abaixo da meta pretendida, sendo estas: as turmas N3, R3 e V3. 

De referir que estas turmas pertencem todas à área de restauração, nomeadamente duas da área de 

cozinha/pastelaria e uma de restaurante/bar.  

O dossiê de anulações de matrícula regista 39 anulações entre 2016 e 2019, sendo que prevalecem os pedidos 

de anulação pelos próprios alunos, em relação aos pedidos feitos pelos Encarregados de Educação, sendo que 

também se registaram anulações feitas pela própria escola em situações de abandono escolar prolongado. Os 



 

 

Avaliação Global do Projeto Educativo de Escola – 2016/2019 ....................................... Página 7    
 

 

 

3 principais motivos apresentados para anular a matrícula são: em primeiro lugar, a decisão de abandonar o 

ensino; em segundo lugar, o abandono escolar; e, finalmente, o curso não corresponder às expectativas.  

 

Nível de concretização: meta parcialmente atingida nos três anos. 

 
 
 

Cursos do Programa Reativar 

 

Dados: 

Cursos Tecnológicos MATRICULADOS INICIARAM 

FREQUENTARAM 

%  ANULARAM EXCLUÍDOS 
O CURSO ATÉ AO FIM 

101- Técnico de Ação 
Educativa 

21 20 13 70% 1 6 

102 – Técnico de Gás 25 24 15 63% 7 3 

103 – Técnico de Vendas 23 21 18 86% 1 2 

104 – Empregado de Andares 21 21 9 43% 10 2 

105 – Padeiro/Pasteleiro 22 21 13 62% 7 2 

106 – Operador de Informática 21 20 9 45% 7 5 

108 – Técnico de Cozinha/ 
Pastelaria 

20 20 13 65% 5 2 

109 – Técnico de Informática – 
Instalação e Gestão de Redes 

20 20 11 55% 1 8 

110 – Técnico de Refrigeração 
e Climatização 

20 20 12 60% 3 5 

111 – Marceneiro 21 20 10 50% 4 6 

112 – Técnico de Cozinha/ 
Pastelaria 

21 18 14 78% 2 5 

113 – Técnico de Informática – 
Instalação e Gestão de Redes 

20 20 13 65% 4 3 

Totais/ Média 255 245 150 62% 52 49 

 

Análise crítica: A maior causa para o elevado número de anulações de matrícula prende-se com o facto de os 

formandos encontrarem emprego. Em relação às exclusões por ultrapassagem dos limites de faltas permitidas 

pelo Regulamento Interno da Escola, continuam a ser também elevadas, pelo que se deverá ponderar 

estratégias de consciencialização dos formandos para a importância da assiduidade como fator fundamental 

para a conclusão bem-sucedida dos percursos formativos.   

 Ao analisar os dados na sua globalidade, verifica-se que a percentagem média de formandos que concluíram 

a formação se encontra abaixo da meta previamente definida (em 12 turmas apenas 2 ultrapassaram a meta 

de 75% dos alunos a concluírem o percurso formativo). 

 

Nível de Concretização: - 2016/2017 a meta foi atingida parcialmente (só em 1 de 6 turmas). 

                                          - 2017/2018 a meta não foi atingida 
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                                          - 2018/2019 a meta foi atingida parcialmente (1 de 2 turmas). 

 

OBJETIVO CENTRAL 2 REDUZIR O ABANDONO ESCOLAR 

Objetivo estratégico Diminuir a falta de assiduidade 

Metas 

 Nenhum aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas em cada ano 

 Nenhum aluno ultrapassar o acumulado de faltas possível de ser dado 

nos três anos do percurso formativo, desde que não seja nenhum caso 

excecional 

Indicador de avaliação Faltas dadas pelos alunos 

Meio de verificação Registos de assiduidade produzidos pelos Diretores de Curso/Turma 

 

Dados globais 2016/2017: 
 
 
 

Turma 

 
Nº de alunos que 

ultrapassaram o limite de 
faltas injustificadas (30 

faltas) 

 

 
Nº de alunos que 

ultrapassaram o limite de 
faltas totais (100 faltas) 

 

 
Nº de alunos que 

ultrapassaram os 2 
limites 

Nº de alunos que 
ultrapassaram o 

acumulado de faltas 
possível de ser dado nos 

3 anos do percurso 
formativo (300 faltas) 

N3 
(3º) 

0 3 0 0 

O3 
(3º) 

1 0 0 0 

P3 
(3º) 

0 1 0 0 

Q3 
(2º) 

6 3 3  

R3 
(2º) 

0 0 0  

S3             
(2º) 

1 0 0  

T3  
(1º) 

0 0 0  

U3 
(1º) 

4 1 1  

V3  
(1º) 

4 2 2  

X3  
(1º) 

2 1 1  

 

Dados globais 2017/2018: 
 
 
 

Turma 

 
Nº de alunos que 

ultrapassaram o limite de 
faltas injustificadas (30 

faltas) 

 

 
Nº de alunos que 

ultrapassaram o limite de 
faltas totais (100 faltas) 

 

 
Nº de alunos que 

ultrapassaram os 2 
limites 

Nº de alunos que 
ultrapassaram o 

acumulado de faltas 
possível de ser dado nos 

3 anos do percurso 
formativo (300 faltas) 

Q3 
(3º) 

6 1 1 2 

R3 
(3º) 

0 0 0 0 
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S3 
(3º) 

3 2 2 0 

T3 
(2º) 

1 0 0  

U3 
(2º) 

2 2 1  

V3 
(2º) 

1 1 0  

X3  
(2º) 

3 3 2  

A4 
(1º) 

1 1 1  

B4 
(1º) 

0 0 0  

C4 
(1º) 

4 1 0  

D4 
(1º) 

4 1 1  

 

Dados globais 2018/2019: 
 
 
 

Turma 

 
Nº de alunos que 

ultrapassaram o limite de 
faltas injustificadas (30 

faltas) 

 
 

Nº de alunos que 
ultrapassaram o limite de 
faltas totais (100 faltas) 

 
 

Nº de alunos que 
ultrapassaram os 2 

limites 

Nº de alunos que 
ultrapassaram o acumulado 

de faltas possível de ser 
dado nos 

3 anos (300 faltas) 

T3 
(3º) 

0 0 0 0 

U3 
(3º) 

5 2 2 1 

V3 
(3º) 

5 2 2 1 

X3 
(3º) 

5 5 3 2 

A4 
(2º) 

0 0 0 
 

B4 
(2º) 

0 0 0  

C4 
(2º) 

2 0 0  

D4 
(2º) 

2 2 0  

E4 
(1º) 

3 0 3 
 

F4 
(1º) 

1 3 1 
 

G4 
(1º) 

1 1 0  

H4 
(1º) 

1 2 1  

 

 
 

Análise crítica global: Dos três anos letivos analisados, verifica-se que o cumprimento da assiduidade dos 

alunos tem vindo a piorar. Apesar de todas as ações e medidas desenvolvidas, regularmente, pelos diretores 

de curso/turma, os alunos continuam a faltar, mesmo após todos os atendimentos e declarações de assiduidade 
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assumidas. Verifica-se, igualmente, que as situações de alunos menores comunicadas à Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens não reverteram os problemas de assiduidade dos respetivos alunos.  

 

Nível de concretização: De um modo geral, as metas não foram atingidas nos três anos letivos para o limite 

de faltas injustificadas. Já, relativamente ao acumulado de faltas nos três anos de formação, esta foi atingida 

plenamente no ano letivo de 2016/2017 e não atingida nos dois anos letivos posteriores. 

 

OBJETIVO CENTRAL 3 MELHORAR O APROVEITAMENTO GLOBAL DOS ALUNOS 

Objetivo estratégico 
Aumentar o número de alunos que terminam o seu curso (diplomados) no final do 

ciclo de formação, tendo como referência o número de alunos que iniciaram 

Meta 
 Cursos Profissionais de Nível 4 - pelo menos 80% 

 Cursos do REATIVAR – pelo menos 90%  

Indicador de avaliação 
Número de alunos que, tendo concluído o percurso formativo, concluíram de 

imediato o curso 

Meio de verificação Registos de aproveitamento produzidos pelos Diretores de Curso/Turma 

 

Nível de concretização 

 

Número de turmas em que atinge a meta, sendo que:  

- Meta é plenamente atingida quando abrange 100% das turmas. 

- Meta é parcialmente atingida quando abrange, pelo menos, 50% das turmas.  

- Meta não é atingida quando se situa abaixo de 50% das turmas. 

 

 

 

 

Cursos Profissionais de Nível 4 

 

Dados: 

Percentagem de alunos que concluíram o curso no final do ciclo de formação: 
 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
2018/2019 

N3 - 57% Q3 – 67% T3 – 95% 

O3 - 86% R3 – 65% U3 – 73% 
 

P3 - 87% S3 – 91%  V3 – 59% 

  X3 – 74% 

            Média: 77% Média: 74%                Média: 75% 
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Análise crítica: O ciclo formativo 2016-2019 foi composto por 10 turmas de diferentes áreas de formação. 

Dessas turmas, quatro registaram uma percentagem acima dos 80%, o que indica que, pelo menos, metade se 

encontra no patamar de conclusão desejado. Os indicadores permitem ainda concluir que a taxa de sucesso 

não exclusiva de uma área vocacional especifica, havendo casos em que a meta foi atingida na área da 

segurança alimentar (D3 e P3), na de restauração (H3, J3 e S3) ou na das tecnologias (G3,M3 eT3).   

Em cada ano letivo, houve uma discrepância acentuada nas percentagens o que, por sua vez, impede qua a 

média anual atinja os 80%. Em 2016/2017, a percentagem variou entre 57% e 87%, ao passo que em 2017/2018 

oscilou entre 65% e 91%. No que diz respeito a 2018/2019, a percentagem variou entre os 59% e os 95%. Esta 

leitura dos indicadores permite concluir que, apesar de apenas uma turma ter atingido a percentagem definida, 

no presente ano letivo, houve um aumento do número de alunos que terminaram o seu curso no final do ciclo 

de formação. A contribuir para este aumento, entre outros aspetos relevantes, incluem-se as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por um corpo docente estável, disponível para a inovação e a implementação de 

estratégias de sucesso académico.         

 

Nível de concretização: – 2016/2017 a meta foi parcialmente atingida; 

– 2017/2018 a meta não foi atingida; 

– 2018/2019 a meta não foi atingida; 
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Cursos do REATIVAR 

 

Dados: 

 

Cursos Tecnológicos MATRICULADOS INICIARAM 

FREQUENTARAM 

%  
 O CURSO ATÉ AO 

FIM 

2
0
1

6
/2

0
1

7
 

101- Técnico de Ação 
Educativa 

21 20 13 65% 

102 – Técnico de Gás 25 24 15 62,5% 

103 – Técnico de Vendas 23 21 18 85,7% 

104 – Empregado de Andares 21 21 9 42,9% 

105 – Padeiro/Pasteleiro 22 21 13 61,9% 

106 – Operador de Informática 21 20 9 45% 
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108 – Técnico de Cozinha/ 
Pastelaria 

20 20 13 65% 

109 – Técnico de Informática – 
Instalação e Gestão de Redes 

20 20 11 55% 

110 – Técnico de Refrigeração 
e Climatização 

20 20 12 60% 

111 – Marceneiro 21 20 10 50% 
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112 – Técnico de Cozinha/ 
pastelaria 

21 18 14 77,8% 

113 – Técnico de Informática – 
Instalação e Gestão de Redes 

20 20 13 65% 

 
Totais/ Média 255 245 150 61,3% 

 

Análise crítica: Os dados mostram que a meta foi parcialmente atingida neste triénio. Uma vez mais devido 

ao elevado número de anulações de matrícula ou exclusões.  

 

  Nível de concretização: – 2016/2017 a meta não foi atingida  

– 2017/2018 a meta foi não atingida  

– 2018/2019 a meta foi parcialmente atingida  

 
OBJETIVO CENTRAL 3 MELHORAR O APROVEITAMENTO GLOBAL DOS ALUNOS 

Objetivo estratégico 
Aumentar o número de alunos que terminam o seu curso (diplomados) no final do 

ciclo de formação.   

Meta 
 Cursos Profissionais de Nível 4 - pelo menos 80% 

 Cursos do REATIVAR – pelo menos 90%  

Indicador de avaliação 
Número de alunos que, tendo concluído o percurso formativo, concluíram de 

imediato o curso 

Meio de verificação Registos de aproveitamento produzidos pelos Diretores de Curso/Turma 
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Nível de concretização 

 

Número de turmas em que atinge a meta, sendo que:  

- Meta é plenamente atingida quando abrange 100% das turmas. 

- Meta é parcialmente atingida quando abrange, pelo menos, 50% das turmas.  

- Meta não é atingida quando se situa abaixo de 50% das turmas. 

 

Dados: 

Percentagem de alunos que concluíram o curso no final do ciclo de formação: 
 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
2018/2019 

N3 - 93% Q3 – 73% T3 – 100% 

O3 - 100% R3 – 100% U3 – 76% 
 

P3 - 100% S3 – 100%  V3 – 87% 

  X3 – 85% 

            Média: 98% Média: 91%                Média: 87% 

 

                              

Análise crítica: No ano letivo 2016/2017, todas as turmas atingiram a meta estabelecida, uma vez que estão 

acima da percentagem dos 80%. A maioria dos alunos aproveitou as oportunidades que tiveram ao longo do 

ano letivo para recuperar os módulos em atraso, através dos planos de recuperação de módulos e das 

avaliações extraordinárias, beneficiando inclusivamente de aulas de apoio. Já no ano letivo de 2017/2018, das 

três turmas em análise, duas atingiram a meta. E, por fim, no ano letivo de 2018/2019, das quatro turmas, penas 

uma não atingiu a meta dos 80%.  No entanto, se verificarmos a média global de cada ano, sem discriminar por 

turma, o valor da meta foi sempre atingido.   

 
Nível de concretização: – 2016/2017 a meta foi plenamente atingida; 

– 2017/2018 a meta foi parcialmente atingida; 

– 2018/2019 a meta foi parcialmente atingida; 
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Cursos do REATIVAR 

 

Dados: 

 

Cursos Tecnológicos 
FREQUENTARAM 

ATÉ AO FINAL 

CONCLUIRAM 
COM SUCESSO 

IMEDIATO %  

 
 

2
0
1

6
/2

0
1

7
 

101- Técnico de Ação 
Educativa 

13 10 76,9% 

102 – Técnico de Gás 15 14 93,3% 

103 – Técnico de Vendas 18 18 100% 

104 – Empregado de Andares 9 8 88,9% 

105 – Padeiro/Pasteleiro 13 13 100% 

106 – Operador de Informática 9 8 88,9% 
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108 – Técnico de Cozinha/ 
Pastelaria 

13 13 100% 

109 – Técnico de Informática – 
Instalação e Gestão de Redes 

11 11 100% 

110 – Técnico de Refrigeração 
e Climatização 

12 10 83,3% 

111 – Marceneiro 10 9 90% 
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112 – Técnico de Cozinha/ 
pastelaria 

14 14 100% 

113 – Técnico de Informática – 
Instalação e Gestão de Redes 

13 13 100% 

 
Totais/ Média 150 141 85,1% 

 

Análise crítica: Os dados mostram que a meta não foi atingida neste triénio, apesar de se ter aproximado. 

Pode considerar-se que tal aconteceu, essencialmente, devido à falta de assiduidade dos formandos, o que 

contribui para o insucesso em termos de cada uma das unidades de competência lecionadas.  

 

  Nível de concretização: – 2016/2017 a meta foi parcialmente atingida  

– 2017/2018 a meta foi parcialmente atingida  

– 2018/2019 a meta foi plenamente atingida  

 
 

OBJETIVO CENTRAL 3 MELHORAR O APROVEITAMENTO GLOBAL DOS ALUNOS 

Objetivo estratégico 
Diminuir o número de módulos não concluídos pelos alunos dos Cursos 

Profissionais de Nível 4 

Meta 
Nenhum aluno transitar para o 3º ano do Curso com mais de 4 módulos em 

atraso 

Indicador de avaliação Número de módulos em atraso por aluno/turma 
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Meio de verificação Registos de aproveitamento produzidos pelos Diretores de Curso/Turma 

 

Dados: 

Turmas 

Nº de alunos com mais de 4 módulos não concluídos 
(do 2º para o 3º anos) 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

 

2018/2019 

 

Q3 1   

R3 0   

S3 0   

T3  0  

U3  2  

V3  2  

X3  0  

A4   0 

B4   0 

C4   0 

D4   0 

 

Análise crítica:  

Analisando os dados, conclui-se que do ano letivo 2016/2017 para 2017/2018, os resultados pioraram, porém 

deste ano letivo para 2018/2019, houve uma significativa melhoria. Assim, é essencial que se continue a 

desenvolver mecanismos de acompanhamento dos alunos para a realização das avaliações extraordinárias na 

época da Páscoa e de maio/junho, para que os alunos que tenham módulos em atraso e, caso seja necessário, 

desenvolver Planos de Recuperação de Módulos. De salientar, que estes mecanismos têm sido desenvolvidos 

pelos Serviços Pedagógicos e professores responsáveis, contudo os alunos têm demonstrado extrema falta de 

responsabilidade, quer na preparação para os momentos de avaliação, bem como no cumprimento da sua 

assiduidade nas aulas de apoio. 

 

Nível de concretização: – 2016/2017 a meta foi parcialmente atingida; 

– 2017/2018 a meta foi parcialmente atingida; 

– 2018/2019 a meta foi plenamente atingida; 
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OBJETIVO CENTRAL 4 AUMENTAR O NÍVEL DE COMPETÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Objetivo estratégico 
Desenvolver as competências de conversação em língua estrangeira dos 

alunos dos Cursos Profissionais de Hotelaria 

Meta 

95% dos alunos das turmas da Área de Hotelaria e Restauração realizarem 

com sucesso a componente de conversação em língua estrangeira 

constante da sua Prova de Aptidão Profissional 

Indicador de avaliação 
Classificações atribuídas aos alunos na componente de conversação em 

língua estrangeira constante da sua Prova de Aptidão Profissional 

Meio de verificação Registos produzidos pelos Diretores de Curso/Turma 

 

Dados: 

Foram implementadas atividades, junto das turmas de restauração e receção, com o objetivo de 

desenvolver as competências linguísticas destes alunos, a nível da língua estrangeira I (Inglês) e da língua 

estrangeira II (Francês): glossários, dicionários com imagens, simulações, criação de cartas, apresentações 

orais, entre outras. 

 

Análise crítica: 

No ano letivo 2016/2017, dos treze alunos da turma N3 que apresentaram a sua Prova de Aptidão Profissional, 

onze alunos obtiveram classificação positiva na componente de conversação em língua estrangeira constante 

da sua Prova de Aptidão Profissional, o que corresponde a 85%.  

No ano letivo 2017/2018, dos trinta e seis alunos das turmas R3 e S3 que apresentaram a sua Prova de Aptidão 

Profissional, trinta e cinco alunos obtiveram classificação positiva na componente de conversação em língua 

estrangeira constante da sua Prova de Aptidão Profissional, o que corresponde a 97%.  

No ano letivo 2018/2019, dos vinte e nove alunos das turmas V3 e X3 que apresentaram a sua Prova de 

Aptidão Profissional, vinte e cinco alunos obtiveram classificação positiva na componente de conversação em 

língua estrangeira constante da sua Prova de Aptidão Profissional, o que corresponde a 86%.  

 

 

Nível de concretização:  – 2016/2017 a meta foi parcialmente atingida; 

– 2017/2018 a meta foi plenamente atingida; 

– 2018/2019 a meta foi parcialmente atingida. 
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OBJETIVO CENTRAL 5 MELHORAR A INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS 

Objetivo estratégico 
Aumentar o número de alunos dos Cursos Profissionais de Nível 4 que 

participam num estágio profissional pós curso 

Meta 
Pelo menos 50% dos alunos que terminaram o curso em cada ano 

participarem num estágio profissional pós curso 

Indicador de avaliação Número de alunos envolvidos num estágio profissional pós curso. 

Meio de verificação 
Registos produzidos pelo Serviço de Acompanhamento e Inserção 

Profissional 

 

Dados: 

Turma Conclusões 1 Empregados Pross. de Estudos Estagiar T % em Estagiar T 

J3 17 2 0 13 76% 

L3 17 1 4 11 65% 

M3 21 3 1 16 76% 

N3 13 3 1 8 62% 

O3 19 5 3 10 53% 

P3 22 2 2 13 65% 

Q3 17 8 0 9 53% 

R3 15 4 0 8 53% 

62S3 21 4 0 13 62% 

 

1 Considerou-se somente os alunos que concluíram o curso com total aproveitamento a tempo de se candidatarem ao Programa Estagiar T nas 

fases de agosto e de novembro.  

 

Análise crítica: Ao longo dos três anos em análise, foram promovidas formas de divulgação do programa 

Estagiar e de incentivo à realização de candidaturas ao mesmo. O Programa Estagiar T foi muito procurado 

enquanto processo remunerado de transição para a vida ativa e como uma via de superação das dificuldades 

relativas à falta de oportunidades de emprego em resultado da crise generalizada vigente.  

 

Nível de concretização: meta plenamente atingida.  
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OBJETIVO CENTRAL 5 MELHORAR A INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS 

Objetivo estratégico 
Proporcionar aos alunos a participação em atividades formativas 

complementares significativas no contexto da sua área de formação 

Meta 

Cada aluno, durante o seu percurso formativo, ter participado pelo menos 

em uma atividade formativa complementar significativa no contexto da sua 

área de formação (por cada ano de formação), tendo recebido um 

certificado de participação 

Indicador de avaliação Ocorrência das iniciativas 

Meio de verificação Relatórios das iniciativas 

 

Dados:  

Nos três anos letivos analisados, todas as turmas participaram em, pelo menos, uma atividade formativa 

complementar significativa no contexto da sua área de formação.  

 

Análise crítica:  

As metas foram sempre atingidas devido à participação de todas as turmas nos concursos de demonstração 

de competências, no Azores Skills 2017 ou no projeto interdisciplinar “Dia de Halloween”. Corre-se o risco de, 

na eventualidade das referidas atividades não serem realizadas, a meta não ser atingida.  

 

Nível de Concretização: meta plenamente atingida. 
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3. Quadro-síntese de resultados por meta 

OBJETIVO CENTRAL 1      

Projetar a imagem da escola no contexto da Ilha e da Região 

Atingida 

Plenamente 

Atingida 

Parcialmente 
Não Atingida 

Atualizar o website da Escola com pelo menos um destaque/uma 

notícia a cada semana de atividades letivas 

 2016/2017  

2017/2018   

 2018/2019  

Em cada período letivo, serem referenciadas nos meios de 

comunicação social locais e/ou regionais 2 iniciativas da Escola 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   

Em cada ano letivo, ser desenvolvida uma iniciativa de divulgação do 

Projeto Pedagógico da Escola junto das camadas mais jovens e/ou 

das empresas 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   

OBJETIVO CENTRAL 2      

Reduzir o abandono escolar 

Atingida 

Plenamente 

Atingida 

Parcialmente 
Não Atingida 

Cursos Profissionais de Nível 4 - pelo menos 80% dos alunos 

concluírem o percurso formativo, tendo como referência o número de 

alunos que iniciaram a formação por turma 

 2016/2017  

 2017/2018  

 2018/2019  

Cursos do REACTIVAR – pelo menos 75% dos alunos concluírem o 

percurso formativo, tendo como referência o número de alunos que 

iniciaram a formação por turma 

 2016/2017  

  2017/2018 

 2018/2019  

Nenhum aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas em cada 

ano 

  2016/2017 

  2017/2018 

  2018/2019 

Nenhum aluno ultrapassar o acumulado de faltas possível de ser 

dado nos três anos do percurso formativo, desde que não seja 

nenhum caso excecional 

2016/2017   

  2017/2018 

  2018/2019 

OBJETIVO CENTRAL 3      

Melhorar o aproveitamento global dos alunos 

Atingida 

Plenamente 

Atingida 

Parcialmente 
Não Atingida 

Cursos Profissionais de Nível 4 - pelo menos 80% (de diplomados), 

tendo como referência os alunos que iniciaram formação, por curso 

 2016/2017  

  2017/2018 

  2018/2019 

Cursos Profissionais de Nível 4 - pelo menos 80% (diplomados) de 

imediato no final da formação, tendo como referência os alunos que 

concluíram o percurso formativo  

 

2016/2017   

 2017/2018  

 2018/2019  
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Cursos do REACTIVAR – pelo menos 75% (de diplomados) tendo 

como referência os alunos que iniciaram formação, por curso 

  2016/2017 

  2017/2018 

 2018/2019  

Cursos do REACTIVAR – pelo menos 90% (diplomados) de imediato 

no final da formação, tendo como referência os alunos que 

concluíram o percurso formativo  

 2016/2017  

 2017/2018  

2018/2019   

Nenhum aluno transitar para o 3º ano do Curso com mais de 4 

módulos em atraso 

 2016/2017  

 2017/2018  

2018/2019   

OBJETIVO CENTRAL 4      

Aumentar o nível de competência em línguas estrangeiras 

Atingida 

Plenamente 

Atingida 

Parcialmente 
Não Atingida 

95%  dos alunos das turmas de Hotelaria realizarem com sucesso a 

componente de conversação em língua estrangeira constante da sua 

Prova de Aptidão Profissional 

 2016/2017  

2017/2018   

 2018/2019  

OBJETIVO CENTRAL 5       

Melhorar a inserção profissional dos alunos 

Atingida 

Plenamente 

Atingida 

Parcialmente 
Não Atingida 

Pelo menos 50% dos alunos que terminaram o curso em cada ano 

participarem num estágio profissional pós curso 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   

Cada aluno, durante o seu percurso formativo, ter participado pelo 

menos em uma atividade formativa complementar significativa no 

contexto da sua área de formação (por cada ano de formação), 

tendo recebido um certificado de participação 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   
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4. Conclusões 

Globalmente, os resultados são satisfatórios uma vez que apenas um dos domínios (entendidos como objetivos 

centrais) apresenta resultados totalmente negativos, sendo este o objetivo central 2 – Reduzir o abandono 

escolar, mais especificamente, nenhum aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas.  

 

A principal fragilidade prende-se com o cumprimento da assiduidade, pois independentemente das estratégias 

e medidas adotadas, quer pelos diretores de curso/turma quer pelos serviços pedagógicos, os alunos continuam 

a não respeitar os limites de faltas permitidos pelo Regulamento Interno da Escola, em especial as injustificadas. 

Os professores são unânimes em considerar que esta é uma situação que é impossível de controlar e, na 

maioria dos casos, são as condicionantes familiares e externas à escola que determinam a não melhoria da 

assiduidade. Verifica-se, por exemplo, que os alunos acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens ou pela Equipa de Apoio ao Tribunal (bem como os seus pais e/ou encarregados de educação) não 

melhoram a sua postura, tendo a perfeita noção que, ao estarem prestes de atingir a maior idade, não sofrerão 

qualquer penalização. Para mais, os contextos familiares desfavorecidos e desestruturados têm grandes 

implicações quer no cumprimento da assiduidade dos alunos, bem como no seu aproveitamento.  

 

Outra das fragilidades encontradas refere-se ao nível de competência em línguas estrangeiras, onde apenas 

por uma vez se conseguiu atingir plenamente a meta proposta. Os professores de línguas são unânimes em 

consideras que, nos dias de hoje, apesar de os alunos frequentarem aulas de Inglês desde o primeiro ciclo, 

não são visíveis quaisquer melhorias no seu desempenho linguístico, sendo que é bastante visível a relutância 

dos alunos em comunicarem em língua estrangeira em público (mesmo em contexto de sala de aula). 

 

Por fim, relativamente ao aproveitamento dos alunos, considera-se que, de uma forma geral, os mesmos não 

se preparam devidamente para os momentos de avaliação, não aproveitam da melhor forma as segundas 

oportunidades de avaliações, nem aproveitam da melhor forma as aulas de apoio dos planos de recuperação 

de módulos em atraso. De igual forma, os alunos que deixam módulos em atraso ficam regularmente à espera 

de serem incluídos num plano de recuperação de módulos em atraso, não tendo a iniciativa de se inscrevem 

de forma autónoma nas épocas de avaliações extraordinárias.  

 

Propostas para as avaliações parciais do próximo triénio:  

- Numeração os objetivos secundários de cada objetivo central; 
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- Criação de página de Instagram da escola;  

- Responsabilizar um professor pela atualização do site e das redes sociais (facebook e instagram) da escola; 

- No objetivo central 2: Reduzir o abandono escolar – Diminuir a falta de assiduidade, sugere-se: 

a) eliminar as grelhas relativas aos dados especificados;  

- No objetivo central 3: Melhorar o aproveitamento global dos alunos - Diminuir o número de módulos não 

concluídos pelos alunos dos Cursos Profissionais de Nível 4, sugere-se: 

a) A eliminação da última coluna da grelha relativa aos dados, designada por “Não concluíram o curso por 

módulos em atraso”. 

c) Criar uma nova alínea intitulada “Todos os alunos dos cursos de nível 4 desenvolverem projetos sobre as 

temáticas definidas para cada ano do curso no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento” (para as turmas 

iniciadas a 2018/2019). 

d) Criar uma nova alínea intitulada 100% dos alunos de cada turma do 3º ano terem aproveitamento na sua 

Prova de Aptidão Profissional”. 

- Criar um novo objetivo central intitulado “Aumentar o nível de competência técnica em contexto laboratorial”, 

cujo objetivo estratégico seja “Desenvolver competências de cariz prático e técnico nos alunos da área de 

Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar e nos alunos com módulos de Química, da disciplina de 

Física e Química e com a disciplina de Biologia”; Metas: 90% dos alunos realizarem com sucesso uma atividade 

prática por módulo nas disciplinas de Química e de Biologia; todos os alunos realizarem com sucesso duas 

atividades práticas (análises biológicas) por módulo no curso de Técnico de Processamento e Controlo de 

Qualidade Alimentar”; Indicador de avaliação: Classificações atribuídas aos respetivos trabalhos; Meio de 

Verificação: Grelhas de observação do professor. 

  

Aprovado no Conselho Pedagógico de 20 de novembro de 2019, em resultado de um processo partilhado 

desenvolvido por: 

Sandra Quitério – Adjunta Pedagógica (coordenação)  
Andreia Correia 
Marilynn Almeida 
Telma Godinho 


