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1. Breve enquadramento dos objetivos estratégicos  

A autoavaliação da Escola Profissional de Tondela é realizada tendo por base o processo 

de melhoria contínua, que assenta nos objetivos e metas da organização e nos processos 

internos, os quais são definidos de acordo com as perspetivas adequadas à visão, missão 

e estratégia da organização. 
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2. Objetivos estratégicos  

Face a análise prévia por parte dos diversos stakeholders e o projeto educativo delineado 

para o triénio 2020-2023, a Escola Profissional de Tondela definiu como objetivos 

estratégicos, os seguintes:  

 

(OE1) – Promover modalidades de qualificação ajustadas às necessidades da comunidade 

(OE2) – Proporcionar oferta educativa e formativa de qualidade 

(OE3) – Garantir a sustentabilidade financeira 
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3. Metas e estratégias 2019-2022 

  

Os quadros que se seguem representam, para cada um dos objetivos estratégicos a trabalhar, a 

posição atual da Escola, bem como o histórico do ano letivo anterior. Para além disso, são 

apresentadas as metas propostas  para o ano letivo 2020/2021,  baseadas no valor padrão obtido 

no ano letivo 2019/2020 que serviu de base para a elaboração do plano de ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico nº 1 

Promover modalidades de 

qualificação ajustadas às 

necessidades da comunidade 

 

 

Metas a 

atingir 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

- 15 Turmas CP 

- 1 Candidatura CQ 

aprovada 

 

- 15 Turmas CP 

- 1 Candidatura CQ 

aprovada 

 

- 15 Turmas CP 

- 1 Candidatura CQ 

aprovada 

 

Ação a 

desenvolver 

Mecanismos 

de controlo  
Envolvidos 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Dinamização de 
ações de 
divulgação da 
oferta formativa 
 
 
- Consulta e 
divulgação junto 
dos stakeholders 
externos  
 
- Divulgação do 
Projeto Centro 
Qualifica com 
vista à angariação 
de candidatos 
 

Levantamento e 

registo de ações 

de divulgação 

 

 

Contacto/reunião 

do Conselho 

Consultivo 

 

 

 

Direção 

Direção 

Pedagógica 

Pessoal docente 

 

Direção 

Responsável 

Qualidade 

 

Equipa técnico-

pedagógica 

Início do 2º 

período 

 

 

 

Início do ano 

civil 

 

 

Fim de cada 

Trimestre  

Zita Silva 

 

 

 

 

Miguel 

Rodrigues 

 

 

Sara Santos 

 

 

 

 

3 anos letivos  

(acomp. anual) 
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Objetivo Estratégico nº 2 

 

Proporcionar oferta educativa e 

formativa de qualidade 

 

Metas a 

atingir 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

- Taxa de 
colocação após 
conclusão dos 
cursos = 94,32% 
- Taxa de 
satisfação dos 
empregadores = 
100% 
- Atribuição selo 

EQAVET 

- Taxa de 
colocação após 
conclusão dos 
cursos = 94,32% 
- Taxa de 
satisfação dos 
empregadores = 
100% 
- Atribuição selo 

EQAVET 

- Taxa de colocação 
após conclusão dos 
cursos = 94,32% 
- Taxa de satisfação 
dos empregadores = 
100% 
- Atribuição selo 

EQAVET 

Ação a 

desenvolver 

Mecanismos de 

controlo  
Envolvidos 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Promover a 
melhoria do 
desempenho dos 
recursos humanos 
afetos à Escola, 
através de 
formação interna 
e externa; 
 
 
-  Assegurar e 
reforçar a 
articulação 
curricular e a 
coordenação das 
equipas 
pedagógicas; 
 
 
 
-  Estreitar ligações 
com o meio 
envolvente. 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Melhorar a 
organização e 
gestão da escola 

Frequência de ações 
de formação; 
 
Avaliação da eficácia 
das ações 
frequentadas; 
 
 
 
 
Análise de número de 

reuniões realizadas; 

 

Análise do número de 

projetos produzidos e 

da pertinência dos 

projetos 

desenvolvidos; 

 

Avaliação da satisfação 

dos stakeholders 

externos; 

Número de parcerias e 

protocolos celebrados 

com 

empresas/instituições; 

 

Análise do mapa de 

monitorização de 

indicadores 

Direção  

Direção Pedagógica 

Pessoal docente 

Pessoal não docente 

 

 

 

 

Direção Pedagógica 

Pessoal docente 

 

 

 

 

 

 

 

Direção  

Direção Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa da Qualidade 

 

 

 

 

Início do ano 

civil 

 

 

 

 

 

 

Final de cada 

período 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Final de cada 

período 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de cada 

período 

letivo 

José Lemos 

 

Miguel 

Rodrigues 

 

 

 

 

José Lemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel 

Rodrigues 

José Lemos 

 

 

 

 

 

 

Sara Santos 

 

 

3 anos letivos  

(acomp. anual) 
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Objetivo Estratégico nº 3 

 

Garantir a sustentabilidade 

financeira 

 

 

Metas a 

atingir 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

- 15 turmas 

aprovadas 

- Taxa de 

execução dos 

projetos R9 ≥ 95% 

- 1 Candidatura 

ERASMUS 

aprovada 

- 1 Candidatura 

CQ aprovada 

- Atribuição selo 

EQAVET 

- 15 turmas 

aprovadas 

- Taxa de 

execução dos 

projetos R9 ≥ 95% 

- 1 Candidatura 

ERASMUS 

aprovada 

- 1 Candidatura 

CQ aprovada 

- Atribuição selo 

EQAVET 

- 15 turmas 

aprovadas 

- Taxa de execução 

dos projetos R9 ≥ 
95% 

- 1 Candidatura 

ERASMUS aprovada 

- 1 Candidatura CQ 

aprovada 

- Atribuição selo 

EQAVET 

Ação a 

desenvolver 

Mecanismos de 

controlo  
Envolvidos 

Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Aumentar a 
oferta formativa 
da escola; 
 
 
 
- Garantir o 
cumprimento das 
metas 
contratualizadas 
para os 
diferentes 
projetos  
 
- Reforçar a 
notoriedade e a 
imagem da 
escola; 
 
 

Análise das turmas 

aprovadas nas 

diversas áreas de 

formação; 

 

Análise do mapa 

de monitorização 

de indicadores  

 

 

 

Análise do número 

de matrículas de 

novos alunos; 

Número de notícias 

veiculado na 

imprensa; 

Número de 

visualizações das 

publicações online; 

Número de 

inscrições 

provenientes das 

ações de divulgação 

no exterior 

Direção 

Direção 

Pedagógica 

 

 

 

Equipa da 

Qualidade 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

Início do ano 

letivo 

 

 

 

 

Final do 

período 

letivo 

 

 

 

Final do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel 

Rodrigues 

 

 

 

 

Sara Santos 

 

 

 

 

 

Miguel 

Marques/ 

Zita Silva 

 

 

 

 

3 anos letivos  

(acomp. anual) 
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4. Caraterização da Escola - Pedagógica  

Ano  Curso Turma Nº alunos 

(início do ano letivo) 

Nº alunos 

(fim do ano letivo) 

1º Animador/a 

Sociocultural 

TAS 20 10 9 

1º Técnico/a de Cozinha-

Pastelaria 

TCP 20 14 14 

1º Técnico/a de Desporto TD 20 24 23 

1º Técnico/a de 

Informática de Gestão 

TIG 20  19 19 

1º Técnico/a de 

Mecatrónica  

TM 20 9 9 

1º Técnico/a de 

Mecatrónica Automóvel 

TMA 20 24 24 

1º Técnico/a de 

Manutenção Industrial, 

Variante Eletromecânica 

TME 20 13 

 

12 

2º Animador/a 

Sociocultural 

TAS 19 10 9 

2º Técnico/a de Cozinha-

Pastelaria 

TCP 19 9 9 

2º Técnico/a de Desporto TD 19 22 22 

2º Técnico/a de 

Informática de Gestão 

TIG 19 21 21 

2º Técnico/a de 

Mecatrónica 

TM 19 11 11 

2º Técnico/a de 

Mecatrónica Automóvel 

TMA 19 21 20 

2º Técnico/a de 

Manutenção Industrial, 

Variante Eletromecânica 

TME 19 19 18 

2º Técnico/a de 

Restaurante-Bar 

TRB 19 9 9 

3º Técnico/a de Cozinha-

Pastelaria 

TCP 18 12 12 

3º Técnico/a de Desporto TD 18 15 15 

3º Técnico/a de 

Informática de Gestão 

TIG 18 28 28 

3º Técnico/a de 

Mecatrónica 

TM 18 13 12 
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3º Técnico/a de 

Mecatrónica Automóvel 

TMA 18 18 18 

3º Técnico/a de 

Manutenção Industrial, 

Variante Eletromecânica 

TME 18 13 13 

Total   334 327 
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5. Caraterização da Escola - Parcerias  

Parcerias Gerais 

 

PARCERIAS ATIVAS 
2020/2021 

 

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
(AEF)/CURSO 

ÂMBITO 

5
2

5
 

C
o

n
st

.R
e

p
.

V
. 

5
2

3
 

El
e

t.
A

u
to

m
 

7
6

2
 

Tr
ab

.S
o

c.
O

r

. 
8

1
1

 

H
o

t.
R

e
st

 

8
1

3
 

D
e

sp
. 

TIG TME EA-FCT* EE* IES* INST* 

2015 CAR X       X    

AUTO MECÂNICA 
TONDELENSE 

X     
  

X    

PAIVA&COMPANHIA LDA. X       X    

ARMÉNIO PEREIRA DE 
SOUSA 

X     
  

X    

PAULO GOMES&LUÍS 
FIGUEIRA – 
REP.AUTOMÓVEIS,LDA 

X     
  

X    

AKWEL-TONDELA  X      x    

BROSE  X     X X    

URFIC  X    X X X    

LUSOFINSA  X     X X    

BORGSTENA  X      X    

PARÓDIA DOS SABORES 
LDA. 

   X  
  

X    

DELÍCIAS DO DÃO LDA.    X    X    

ENCONTRUS 
SOC.HOTEL.LDA 

   X  
  

X    

INSTANTES AO ACASO    X    X    

MANJAR DO MONDEGO 
LDA. 

   X  
  

X    

ARISDOURO 
GEST.HOTEL.LDA 

   X  
  

X    

LUSITANO FUTEBOL CLUBE     X X      

FUTEBOL CLUBE DO 
PORTO, FUTEBOL SAD 

    X 
  

    

FFITNESS – PRISMA 
RITMADO 

    X 
  

    

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 
MORTÁGUA 

    X 
  

    

AEFDT     X       

ALS CONTROLVET      X      

2THINK      X      

NÚMEROS E TABELAS      X      

CHIP7 - TONDELA      X      

CARLOS ALBERTO FONSECA 
UNIPESSOAL LDA 

     
X  
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ASAFIL       X     

DIERRE IBÉRICA       X     

DIM       X     

PARCERIAS ATIVAS 
2020/2021 

 

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
(AEF)/CURSO 

ÂMBITO 

5
2

5 

C
o

n
st

.R
ep

.V
 

5
2

3 
El

e
t.

A
u

to
m

 

7
6

2 
Tr

ab
.S

o
c.

O
r.

 

8
1

1 

H
o

t.
R

e
st

 

8
1

3 

D
e

sp
. 

TIG TME EA-FCT* EE* IES* INST* 

ASSOCIAÇÃO BATISTA 
EBENEZER 

  X   
  

X    

Agrupamento de Escolas 
de Tondela Tomaz Ribeiro 

  X   
  

X    

Centro Social Prof.ª Elisa 
Barros Silva 

  X   
  

X    

MUNICÍPIO DE CARREGAL 
DO SAL 

  X   
  

X    

Santa Casa da Misericórdia 
de Santo António de S. 
Pedro Sul 

  X   
  

X    

EUROYOUTH – Portugal 
 

     
  

   X 

Instituto Politécnico de 
Viseu 

     
  

  X  

Instituto Politécnico de 
Coimbra 

     
  

  X  

Instituto Politécnico de 
Castelo Branco 

     
  

  X  

ADERETON 
 

     
  

   X 

 

Legenda: 

EA-FCT- Entidade de Acolhimento da Formação em Contexto de Trabalho 

EE- Entidade Empregadora 

IES-Instituição de Ensino Superior 

INST- Institucional 

 

 

Apreciação Global:  

Na tabela, foram identificadas apenas algumas entidades com as quais a Escola tem parcerias 

ativas, sobretudo no âmbito da formação em contexto de trabalho.  

A informação sobre todas as entidades com que a Escola articula encontra-se devidamente 

inserida na plataforma SIGO, no separador “Parcerias”. 
Será importante referir que algumas das entidades anteriormente identificadas são, de igual 

modo, entidades empregadoras de alunos que concluem a sua formação nesta instituição de 

ensino. 
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De ressalvar ainda que, no âmbito do projeto “Centro Qualifica”, promovido pela Escola 

Profissional de Tondela, também estão formalizadas parcerias com entidades de natureza 

diversa, desde entidades formadoras certificadas, passando pelas empresas, IPSS’s, órgãos de 
administração local, entre outras. 

De uma forma geral, estas parcerias constituem-se, sem dúvida, como uma mais valia para o 

desenvolvimento de competências sociais, pessoais e técnicas e para o envolvimento da 

comunidade escolar com a comunidade envolvente.  
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6. Caraterização da Escola - Recursos Humanos  

Colaboradores por categoria: Nº total : 

Diretor  1 

Diretor Pedagógico 1 

Diretor Financeiro 1 

Formadores Internos 15 

Formadores Externos 25 

Serviços Administrativos e Financeiros   5 

Assistentes Operacionais  5 

Técnicos Superiores (afetos a outros 

serviços): 

- SPO 

- CQ 

 

 

 

4 
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7. Competências – Balanço do Plano de Formação  

No que respeita o plano de formação do pessoal docente e não docente, este documento foi 

elaborado, no decorrer do primeiro período, a partir do levantamento das necessidades de 

formação. Para a recolha dessa informação, recorreu-se a um formulário em formato digital, 

dirigido aos docentes, e um formulário de preenchimento manual, destinado ao pessoal não 

docente. 

Por outro lado, a reflexão em torno das temáticas em que é sentida a necessidade de 

desenvolvimento de competências também é feita nas reuniões de Conselho de Turma, aquando 

da análise da situação dos alunos, das turmas e dos acontecimentos que marcam um 

determinado período de atividade. 

Face às necessidades de formação identificadas e em função dos objetivos estratégicos da Escola 

Profissional de Tondela, foi delineado, para o ano civil 2022 (ano letivo 2021/2022), o plano de 

formação para os seus colaboradores internos, dividido em Plano de formação – Pessoal docente 

e Plano de formação – Pessoal não docente, com as seguintes ações de formação/temáticas: 

 

Pessoal Não docente: 

Designação da Ação/Temática Horas 

Primeiros Socorros 25 

Folha de cálculo – funcionalidades avançadas 10 

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 8 

Educação Inclusiva (Decreto Lei nº 54/2018) 8 

Língua Inglesa 25 

Noções de fiscalidade 5 

Noções básicas de gestão técnica de Recursos Humanos 10 

 

Pessoal docente: 

Designação da Ação/Temática Horas 

O quadro EQAVET na EPT 5 

Educação Inclusiva (Decreto Lei nº 54/2018) 5 

Tecnologias de Informação e Comunicação 10 

Autómatos programáveis 8 

Ferramentas digitais para a Educação 6 

Formação na área do Desporto 8 

Língua Portuguesa 8 
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8. Balanço do Plano Anual de Atividades  

 

Âmbito/Área da Atividade Atividades Não Realizadas  
Atividades realizadas fora do 

PAA 

Institucional 

Conferências: Igualdade, 

Ecologia e Planeta. 

Dia das Empresas. 

Reunião Conselho 

Consultivo. 

Sensibilização para as 

questões ambientais através 

das atividades desenvolvidas 

pelos diretores de curso. 

Contacto com todos os 

membros do Conselho 

Consultivo. 

Cidadania e Desenvolvimento   

Educação Física e Desporto 

Jornadas do Curso. 

Torneio de Futebol de 7. 

Ordem de mérito. 

Torneio interturmas de 

Voleibol.  

Matemática   

Animação Sociocultural 

Visita à Escola Superior de 

Educação. 

Participação Marchas 

Populares. 

Visita ao Museu de arte. 

Participação em 

videoconferência, PNA e 

PNL. 

Manutenção Eletromecânica 
Jornadas do Curso. 

Construção de troféus CNC. 

Construção de viseiras de 

proteção. 

Mecatrónica Automóvel 

Jornadas do Curso. 

Passeio de Clássicos. 

Visita de estudo Analidiesel. 

Participação/visita Caramulo 

“motorfestival”. 

Informática de Gestão 
Jornadas Palestras 

Presenciais. 

Videoconferência. 

“Dia de Gestão” 
Universidade Católica  Viseu. 

Mecatrónica 

Visita Museu da 

Eletricidade. 

Visita Parque Eólico. 

Jornadas do Curso. 

Construção de viseiras de 

proteção. 

Cozinha Restaurante 
Realização/Montagem de 

vídeo. 

Participação concurso Jovens 

talentos da gastronomia. 

Psicologia e Orientação   

 

Apreciação Global 

Mesmo sem o estado pandémico com as restrições de saúde pública que vivemos, o plano 

anual de atividades, é necessariamente, um documento aberto e dinâmico por natureza. No 

contexto que as Escolas e o sistema educativo viveram neste ano letivo, torna-se mais 

evidente a dificuldade de concretização das atividades propostas e planificadas, considerando 
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o decurso dos períodos letivos e curriculares em plena normalidade. O período de atividade 

letiva não presencial e as normas restritivas de circulação e de completa atividade curricular, 

naturalmente condicionaram o cumprimento do conjunto de atividades previstas, no caso 

concreto do ensino profissional, maiores são as restrições, dado o carater laboratorial, oficinal 

e prático na maioria na componente. Apesar dos factos, considera-se minimamente 

satisfatória a concretização do Plano Anual de Atividades na globalidade descrita e verificada. 
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9. Balanço do estado da infraestrutura e necessidades de recursos  

A avaliação dos diferentes stakeholders, internos e externos, sobre as infraestruturas da escola, situa-

se num nível satisfatório, sendo que a intenção da escola é, na medida do possível, melhorar alguns 

aspetos de forma gradual.  

Ao longo do ano letivo em análise foram efetuadas inúmeras intervenções de requalificação de 

infraestruturas. 

Foi igualmente necessário adaptar os espaços ao Plano de Contingência que a Escola implementou, 

no contexto da pandemia do COVID-19, e na sequência das orientações da Direção-Geral da Saúde. 

Foi necessário criar ainda toda a sinalética necessária, os meios de higienização e os demais recursos 

inerentes.  

Continua a ser fundamental a consciencialização de todos os utilizadores da necessidade de bom zelo 

da estrutura e dos recursos existentes. 
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10. Balanço e apreciação do Projeto Educativo  

O Projeto Educativo da Escola (PEE) delineado para um período de 3 anos (2019/2022) está neste 

momento 1º ano do seu processo de concretização. 

Analisando o desenvolvimento da atividade da escola, constata-se que apesar das dificuldades 

impostas pelas restrições de saúde pública, a atividade letiva, curricular e de complemento 

curricular tem-se concretizado ao encontro dos objetivos estratégicos constantes do projeto 

Educativo. 

Assinalamos, no que concerne ao grau de concretização do projeto educativo, que a maioria das 

metas definidas foram cumpridas.  

Conseguiu-se ainda, numa fase inicial de implementação de um sistema de garantia de qualidade 

alinhado com o Sistema EQAVET, a obtenção de cerificação EQAVET pelo período de três anos, 

o que significa que as medidas de melhoria implementadas - práticas pedagógicas mais ativas, 

reorganização interna e maior envolvência da comunidade educativa na concretização dos 

projetos, deram frutos.  

Na vertente de Cidadania e Desenvolvimento, em justaposição com a disciplina de Área de 

Integração, foram desenvolvidos projetos relativos às temáticas definidas para cada grupo de 

turmas, com a participação e envolvimento da comunidade escolar. As atividades de 

recuperação das aprendizagens e a Formação em Contexto de Trabalho (esta, tendo sido 

integralmente concretizada em regime presencial) contribuíram para uma concretização 

satisfatória das metas estabelecidas no Projeto Educativo da Escola. 

Felizmente, após longo período de atividade letiva não presencial e ainda um período de 

confinamento no ano letivo 2020/2021, foi possível alguma atividade em regime misto e 

presencial nas componentes oficinais, laboratoriais e com necessidade de espaços específicos, 

que permitiu realizar visitas de estudo, desenvolver atividades de complemento/enriquecimento 

curricular e trabalhos práticos de caráter interdisciplinar, bem como, atividades desportivas e 

culturais. Ao encontro da matriz do nosso projeto educativo conseguiu-se motivar, envolver e 

“comprometer” a comunidade educativa para, tanto quanto possível, desenvolver a atividade 

“normal” ao encontro da matriz desejada, na sempre difícil missão da ação educativa. 

Concretizaram-se as mobilidades internacionais do programa ERASMUS+ previstas no Projeto 

EPT+ Skills. 

Lamentavelmente, a pandemia – Covid 19 não permitiu que a totalidade das atividades 

planificadas fossem concretizadas. 

As concretizações das aprendizagens nos vários cursos/turmas foram comprovadamente 

conseguidas de forma satisfatória. 
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11. Resultados dos processos  

11.1. Mapa de indicadores: objetivos/processos  

Indicam-se, de seguida, os principais indicadores avaliados nos processos da escola, com as 

respetivas metas e os resultados alcançados, relativos ao ano letivo 2020/2021. 

 

Código Processos Indicador 
Meta 

2020/2021 
Resultado 

FP01 Ensino e formação profissional 
-Indicador 4a - Taxa de conclusão 

dos cursos 
70% 67,8% 

IP01 Integração escolar e profissional 

-Indicador 5a - Taxa de colocação 

após conclusão de cursos (Mercado 

de trabalho + Prosseguimento de 

Estudos) 

90% 81,5% 

IP02 Integração escolar e profissional 

-Indicador 6a - Diplomados a 

exercer funções relacionadas com 

o Curso 

40% 44,4% 

IP03 Integração escolar e profissional 

-Indicador 6b3 - Taxa de 

diplomados empregados avaliados 

pelos empregadores 

100% * 

PE01 
Planeamento e desenvolvimento 

estratégico 

Número de Turmas completas 

aprovadas 
15 100% 

PE02 
Planeamento e desenvolvimento 

estratégico 

Candidatura Programa Qualifica 

aprovada 
1 100% 

PE03 
Planeamento e desenvolvimento 

estratégico 
Candidatura ERASMUS+ aprovada 1 1 

SQ01 Sistema da Qualidade Certificação de qualidade 1 1 

SQ02 Sistema da Qualidade Grau de Satisfação dos Alunos 4 * 

SQ03 Sistema da Qualidade 
 Grau de Satisfação dos 

Colaboradores 
4 * 

SF01 
Serviços Administrativos e 

Financeiros 
Resultado liquido ›0 19044,89 

SF02 
Serviços Administrativos e 

Financeiros 
Taxa de execução dos projetos R9 95% 99,99% 
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FP02 Ensino e Formação Profissional Absentismo ≤10% 1% - 4% 

FP03 Ensino e Formação Profissional Abandono ≤15% 2,1% 

 

 

Constatou-se, por um lado, o incumprimento de alguns dos indicadores, que não foram 

monitorizados em tempo útil, devido a uma série de contingências, com impacto no 

desenvolvimento da atividade da Escola. Por outro lado, o incumprimento nos resultados dos 

indicadores EQAVET espelham também uma nova realidade no que respeita a formação para 

jovens: o número de jovens a diminuir e uma maior tendência para a desistência e abandono por 

motivos de ordem financeira. Não obstante, estão a ser implementadas ações de melhoria, 

definidas e devidamente acompanhadas no Plano de Ações de Melhoria interno. 

Quanto ao indicador “Abandono”, apesar do resultado obtido, é de ressalvar que existem 

situações de alunos que mudaram de residência e/ou mudaram de escola, ou seja, não 

concluíram o seu percurso nesta escola, contudo, não terão abandonado o sistema de ensino. 

 

11.2. Indicadores EQAVET 

Com o processo de implementação de um sistema de gestão da qualidade alinhado com o 

Quadro EQAVET, a Escola passou a ter um maior cuidado e rigor no controlo e na medição dos 

indicadores considerados. Para tal, também está implementada uma metodologia de 

monitorização que permite o acompanhamento do percurso dos seus ex-alunos após a 

conclusão da formação.  

Apresentamos, de seguida, os resultados obtidos para os referidos indicadores, respeitando as 

normas/métricas do EQAVET. 

11.2.1. Indicador EQAVET 4a) –TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

Ciclo de Formação Taxa de Conclusão 

2014-2017 73,6% 

2015-2018 75,2% 

2016-2019 71,5% 

2017-2020 67,8% 
 

A análise do indicador 4 permite-nos verificar que a taxa de conclusão dos cursos tem 

vindo a diminuir gradualmente nos últimos ciclos de formação. Conclui-se ainda que a 

principal causa para este resultado poderá ser a elevada taxa de desistência, associada 



Relatório de Autoavaliação 2020/2021 

 24 

 

ao abandono escolar. Poderão ser vários os fatores que contribuem para este resultado, 

nomeadamente, baixos índices de motivação, dificuldades financeiras, em alguns casos, 

e, muitas vezes relacionada com os fatores anteriores, a dificuldade em reconhecer a 

importância das aprendizagens escolares para a inserção no mercado de trabalho com 

mais e melhores oportunidades. 

Deste modo, torna-se cada vez mais necessário refletir e acionar mecanismos que 

contribuam para a diminuição da taxa de abandono e de absentismo escolar. As ações 

que têm sido discutidas e implementadas, sobretudo, pelos stakeholders internos, 

centram-se em duas estratégias centrais:  

a) Envolvimento e participação dos docentes na elaboração de planos de ação para cada 

turma, em articulação com SPO e a Direção Pedagógica, no sentido de incrementar um 

acompanhamento mais próximo dos alunos e promover o sucesso escolar; 

b) Envolvimento do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), na dinamização de 

atividades que promovam a integração e o processo de aprendizagem dos alunos. 

11.2.2. Indicador 5a): TAXA DE COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
(TAXA DE EMPREGABILIDADE) 

Ciclo de Formação 
Taxa de Colocação no 

Mercado 

2014-2017 69,9% 

2015-2018 69,3% 

2016-2019 70,9% 

2017-2020 61,9% 

 

11.2.3. Indicador 5a): TAXA DE PROSSEGUIMENTO DE ESTUDO 

Ciclo de Formação 

Taxa de 

Prosseguimento de 

Estudos 

2014-2017 18,4% 

2015-2018 23,9% 

2016-2019 25,2% 

2017-2020 19,6% 

A análise ao indicador indica um ligeiro decréscimo da taxa de colocação no último triénio. Este 

resultado poderá estar relacionado com o resultado do indicador anterior, isto é, uma vez que 
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há mais alunos a não concluir os cursos, também haverá um decréscimo na taxa de colocação e 

no prosseguimento de estudos.  

Apesar dos resultados positivos obtidos nos triénios anteriores, este indicador será alvo de ações de 

melhoria, que terão em conta as práticas de gestão já adotadas, ou seja, a EPT tem como objetivo 

manter a proximidade entre a instituição e o tecido empregador da região em que se encontra 

inserida, bem como das instituições de ensino superior, dinamizando um leque variado de ações que 

permitam dar a conhecer as competências dos alunos aos empregadores e também que permitam 

ao tecido empresarial e às demais instituições participar em atividades do Plano Anual de Atividades.  

11.2.4. Indicador 6a): TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES 
RELACIONADAS COM O CURSO /AEF 

Ciclo de Formação 

Taxa de Diplomados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

Curso 

2014-2017 29,1% 

2015-2018 35,2% 

2016-2019 27,2% 

2017-2020 44,4% 

11.2.5. Indicador 6b3): TAXA DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES FACE AOS 
DIPLOMADOS EMPREGADOS 

Ciclo de Formação Taxa de Satisfação 

Média de satisfação 

dos empregadores  

(numa escala de 1 a 4) 

2014-2017 100% 3,6 

2015-2018 100% 3,7 

2016-2019 100% 3,8 

2017-2020 
em processo de recolha de 

informação 

em processo de recolha de 

informação 

A análise ao indicador 6b) permite verificar uma tendência bastante satisfatória dos resultados 

gerais dos indicadores EQAVET. Os resultados obtidos espelham o investimento feito na 

formação de quadros intermédios, que correspondem às necessidades sentidas e revelam uma 

satisfação geral dos empregadores com o desempenho dos antigos alunos no local de trabalho. 
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Apesar de consideramos necessário implementar algumas ações concretas de monitorização 

deste indicador, consideramos que uma das estratégias a manter será o estabelecimento e o 

reforço de contactos próximos com as entidades empregadoras. 

11.2.6. Balanço dos resultados dos Indicadores EQAVET  

Prosseguindo com uma cultura de participação responsável de toda a comunidade educativa, 

na procura de melhores resultados nos indicadores EQAVET relativamente aos Cursos 

Profissionais, pode-se considerar que os resultados obtidos para o Ciclo de Formação 2016-2019 

foram satisfatórios. 
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12. Resultados da Avaliação Interna da Escola - stakeholders  

Para a avaliação interna da escola são aplicados questionários aos alunos, professores, 

pais/encarregados de educação e empresas/entidades parceiras. Os questionários são aplicados 

em suporte informático, sendo tratados e analisados os resultados pela direção, serviços 

administrativos e equipa da “qualidade”. Estão também instituídos relatórios críticos por parte 

dos Docentes, Orientadores Educativos de Turma e Diretores de Curso, junto da direção 

pedagógica em cada ano letivo. 

12.1. Avaliação da escola pelos alunos  

Serviços Administrativos – Bom 

Serviços Auxiliares - Bom 

Infraestruturas - Satisfaz 

Atividades extracurriculares - Bom 

12.2. Avaliação pelos Encarregados de Educação 

Os diretores de turma em permanente contacto com os Encarregados de Educação, 

auscultam, embora de forma não sistematizada, a apreciação qualitativa dos serviços 

da Escola. Não foram reportados elementos de avaliação negativa por parte dos 

Encarregados de Educação. 

12.3. Avaliação pelo corpo docente 

Da análise dos relatórios dos Orientadores Educativos de Turma e Diretores de Curso, 

por parte da direção pedagógica, pode-se concluir que a instituição desempenhou 

globalmente a sua missão de forma satisfatória. 

12.4. Avaliação pelo corpo não docente 

 

 Não sistematizada no período em análise. 
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12.5. Avaliação do curso pelos alunos  

Expectativas – Bom 

Expectativas em relação ao mercado de trabalho – Bom 

Preparação para a vida ativa/prosseguimento de estudos - Satisfaz 

12.6. Avaliação dos professores pelos alunos  

Assiduidade – Bom 

Pontualidade – Bom 

Compreensão /Afetividade – Muito Bom 

Capacidade de relacionamento com a turma – Bom 

Apoio nas dificuldades – Bom 

Disponibilidade (fora das aulas para outro tipo de ajudas, etc.) – Bom 

Exposição clara e fácil de perceber – Bom 

Material de apoio (manuais e bibliografia, etc.) – Satisfaz 

Orientação para Investigação/realização de trabalhos – Bom 

Exposição de conteúdos, de objetivos e formas de avaliação – Bom 

Utilização diversificada de métodos de ensino – Satisfaz 

Utilização de várias formas de avaliação – Bom 

Interesse pelos teus progressos e motivação p/ atingires os objetivos – Muito Bom 

  

12.7. Avaliação de desempenho dos diretores   

 

A direção interessa-se pelos teus problemas – Bom 

Resolução de questões/problemas apresentados – Bom 

Incentivo à participação – Muito Bom 

 

12.8. Avaliação da escola pelas empresas/entidades parceiras - FCT  

Dos inquéritos interpostos junto das entidades acolhedoras de Formação em Contexto de 

Trabalho, resulta para além duma avaliação muito positiva ao desempenho dos alunos na 

realização dos seus “estágios” uma apreciação manifestamente positiva dos serviços e da Escola 

enquanto instituição. 
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13. 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   

Dezembro de 2020 marcou o início do primeiro ciclo da qualidade EQAVET na Escola, sendo 

realizada em setembro de 2021 a fase de Revisão do ciclo da qualidade 2020-2021 que pressupôs 

a atualização e sistematização das práticas de gestão, modo a incrementar a qualidade do 

desenvolvimento da educação e formação profissional. 

Durante a fase de planeamento foi atualizado o mapa de Planeamento Interno de 

Acompanhamento – EQAVET (planificação da calendarização de todas as ações de recolha de 

dados) e de Monitorização de Processos - Controlo de Indicadores (definidos por processo). 

Procedeu-se ainda à planificação do Plano Anual de Atividades, que foi monitorizado e colocado 

em prática ao longo do ano letivo 2020/2021, com os contributos dos vários stakeholders 

recolhidos nas reuniões de início de ano letivo (Reunião Geral de Professores; Reunião de 

Conselho Pedagógico; Reuniões de Conselho de Turma e Reuniões com Encarregados de 

Educação).  

Relativamente à prática anterior, esta planificação do PAA sofreu uma melhoria, na medida em 

que algumas atividades foram pensadas de forma a serem realizadas à distância para evitar o 

seu incumprimento decorrente da situação pandémica em que vivemos. 

Integra esta fase a elaboração do Plano de Atividades e Orçamento, no final de cada ano civil, 

com vista à sua apresentação na Assembleia Geral da Escola, que acontece, habitualmente, 

durante o mês de dezembro. Este plano constitui-se como um instrumento de planeamento e 

gestão da atividade da Escola. 

De igual modo, também foi contemplado o planeamento de parcerias e iniciativas de cooperação 

com outros operadores nesta fase do ciclo da qualidade, embora o estabelecimento de novas 

parcerias tenha sido realizado ao longo de todo o ciclo. A Escola tem parcerias a nível local, 

regional, nacional e internacional com diversas instituições e empresas que a apoiam na 

organização e desenvolvimento dos cursos, na criação de práticas formativas ajustadas; na 

criação de oportunidades de aprendizagem em contexto real e na preparação e desenvolvimento 

da FCT.  A nível local as parcerias incluem vários setores, a saber: autarquias, IPSS, associações e 

empresas. A nível regional a Escola participou em iniciativas promovidas por autarquias e por 

associações. A nível nacional, a Escola é parceira dos Institutos Politécnicos de Coimbra e de 

Castelo Branco e a nível internacional a participação em projetos internacionais aumenta o 
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número de parcerias com operadores de educação e formação profissional europeus originando 

a participação em iniciativas de cooperação transnacional.  

De referir, que foram definidos os momentos de divulgação dos resultados dos indicadores do 

sistema de garantia da qualidade monitorizados.  

Na Reunião Geral de Professores, no início do ano letivo, apresenta-se o sistema de garantia da 

qualidade, assegurando que os eventuais novos docentes tenham conhecimento do mesmo. 

Para além disso, são afixados materiais de disseminação nos placares e noutros locais  

(écrans nos corredores principais) da Escola e em todas as reuniões (Conselhos de turma; 

Conselho Pedagógico; Conselho consultivo); são analisados em conjunto resultados de 

monitorização de indicadores, detetando-se áreas de melhoria e recolhendo-se propostas de 

melhoria. Os/As Orientadores/as Educativos/as e Diretores/as de Turma são responsáveis pela 

divulgação do sistema de garantia de qualidade junto dos/as alunas/as e Encarregados/as de 

Educação. 

Na fase de implementação, foram levadas a cabo as ações necessárias à continuação da 

implementação do Sistema de Garantia da Qualidade. Numa primeira etapa, reforçou-se a 

disseminação do trabalho desenvolvido no âmbito do sistema de Garantia da Qualidade nas 

reuniões de arranque do ano letivo com a presença de stakeholders internos e externos e foram 

produzidos materiais de disseminação para publicação nas redes sociais e website, para afixação 

nos placares da escola e através de outros meios. 

Ao longo do ciclo da qualidade 2020-2021, foram divulgadas ações de formação contínua cuja 

natureza teve origem em necessidades de desenvolvimento de competências dos profissionais 

definidas pelos mesmos e pela Escola. Com base nos resultados do inquérito, foi criado um plano 

de formação anual alinhado com os objetivos estratégicos da Escola e foram definidas para o ano 

2021 ações de formação que tiveram como finalidade promover a aquisição e /ou reforço de 

competências dos profissionais e assim aumentar a qualidade das práticas de educação e 

formação profissional prestadas na Escola. 

Os profissionais frequentaram algumas ações que, atendendo ao contexto pandémico que 

atravessamos, foram em número muito reduzido.  

Relativamente às parcerias, verificou-se que as mesmas são estabelecidas com entidades que 

permitem a definição de um Plano Anual de Atividades que vai ao encontro das necessidades da 

Escola e das Empresas e/ou instituições. Para além disso, as parcerias instituídas contribuíram 

para a revisão do plano curricular e perfil de saída de cada curso, adequando os mesmos às 
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necessidades do mercado de trabalho. O feedback recolhido junto destas instituições/ empresas 

é tido em conta na proposta de melhorias. 

O Plano de Ações de Melhoria é definido com as ações propostas ao longo de todo o ciclo da 

qualidade. A partir da monitorização de indicadores, da análise de resultados e consequente 

identificação de desvios, são propostas ações de melhoria que visam o cumprimento das metas. 

No ciclo da qualidade 2020-2021 foram colocadas em prática a maioria das ações de melhoria 

propostas no final de 2019-2020 e também ações que surgiram da análise intercalar de 

indicadores ao longo de todo o ciclo da qualidade de 2020-2021. Neste ciclo da qualidade 

verificou-se a proposta de ações de melhoria mesmo em indicadores cuja meta foi cumprida.  

Finalmente, os instrumentos e procedimentos de recolha de dados são aplicados no processo de 

avaliação da escola e dos seus intervenientes. Os instrumentos de recolha são essencialmente 

questionários que são sujeitos a tratamento estatístico. Da análise dos dados surgem novas 

ações de melhoria a implementar com o objetivo último da melhoria contínua. Sentiu-se, porém, 

necessidade de criar novas formas de avaliação da satisfação dos vários stakeholders.  

A fase de Avaliação é uma etapa do ciclo da qualidade paralela a outras fases do ciclo da 

qualidade, pois os dados dos indicadores são recolhidos em diferentes momentos do processo 

da qualidade. Como referido anteriormente, foram criados dois documentos que são cruciais no 

processo de avaliação: o primeiro é o mapa de Planeamento Interno de Acompanhamento – 

EQAVET, o qual lista as ações de recolha de dados, os momentos de recolha, os responsáveis, os 

documentos associados e não deixa perder de vista os vários momentos de avaliação. O segundo 

é o mapa de Monitorização de Processos - Controlo de Indicadores, que lista os indicadores por 

processo, o responsável por processo e os envolvidos na monitorização, os documentos 

associados, a fórmula de cálculo, a periodicidade da monitorização e a meta a alcançar. Este 

mapa preenchido à medida que os resultados são recolhidos, permitindo a deteção de desvios e 

gerando alertas para a necessidade ações de melhoria. 

Ao longo de todo o ciclo os dados recolhidos foram analisados em reuniões internas e externas 

(reunião de Conselho pedagógico; reuniões intercalares; reuniões de avaliação, reuniões da 

Equipa da Qualidade, reunião do Conselho Consultivo, entre outras) e os relatórios de avaliação 

foram preparados. Nestas reuniões, procedeu-se à comparação entre os objetivos, as metas e os 

resultados alcançados, com vista a identificar desvios e discutir medidas de resposta a esses 

desvios, obtendo-se desta forma o contributo dos vários stakeholders. 

Na fase de avaliação foi, então, colocado em prática um sistema de resposta a esta fase do ciclo 

da qualidade que consistiu na execução dos seguintes passos: recolha, análise e tratamento de 
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dados; reuniões da Equipa da Qualidade com a direção para apresentação de resultados; criação 

de momentos de debate e reflexão sobre os resultados atingidos e metas a alcançar; aferição 

das ações realizadas, desvios identificados e medidas corretivas a adotar; ajustes ao cronograma 

das ações se pertinente; análise dos sistemas de alerta precoces existentes; e elaboração do 

plano de melhorias. Os questionários, as reuniões, a análise documental, o mapa de 

monitorização de indicadores; o portal escolar; o mapa de planeamento interno de 

acompanhamento e os dados DGEEC no SIGO são as ferramentas utilizadas na operacionalização 

dos mecanismos de avaliação. 

A avaliação é constante na fase de implementação, incidindo sobre os processos, metas e 

resultados. No final da fase de implementação do ciclo da qualidade, a avaliação continua 

procedendo-se à preparação do Balanço Final 2020/2021. Salienta-se que a análise dos 

resultados da avaliação do ciclo da qualidade 2020-2021 ainda está a decorrer. A sua 

disseminação, a sua análise por parte dos stakeholders internos e externos e o seu contributo 

recolhido através de contactos formais e informais irão suportar as mudanças a introduzir nas 

práticas de gestão da Escola e na revisão do Projeto Educativo/Documento Base, onde estarão 

descritos objetivos estratégicos, metas e indicadores de avaliação. 

Relativamente à fase de avaliação, pode concluir-se que: 

 foram utilizados os mecanismos de alerta precoce existentes: o programa Escola Pro.Org, o 

Mapa de Monitorização de Processos – Controlo de indicadores que possibilitam a deteção 

de desvios e alertam para a necessidade de implementação de ações de melhoria; 

 foram implementados todos os mecanismos que garantem o envolvimento dos 

stakeholders internos e externos (inquéritos; participação em reuniões de Conselho 

Pedagógico, de Turma, Gerais de Professores/as, Conselho Consultivo; de delegados/as; e 

preenchimento da avaliação de desempenho e da heteroavaliação); 

 são discutidos com os stakeholders os resultados da avaliação em reuniões de equipas 

formativas para os internos e em conselho consultivo para os externos; 

e constatou-se que a autoavaliação periódica identifica as melhorias a introduzir em função da 

análise dos dados recolhidos, para as quais são traçadas ações a concretizar num determinado 

período de tempo. 

Finalmente seguiu-se a fase de Revisão, que pressupõe uma atualização das práticas instituídas 

de acordo com os resultados de avaliação de modo a melhorar a qualidade da prestação do 

serviço de Educação e Formação Profissional oferecido pela escola. Tendo em conta os 

resultados de avaliação obtidos, e após a sua divulgação, foi traçado um Plano de Melhorias com 
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o contributo de stakeholders internos e externos, cujo feedback foi tido em consideração na 

revisão das práticas existentes. De facto, os stakeholders foram auscultados através de 

inquéritos de satisfação e reuniões de Conselho Pedagógico, de Conselho de turma, do Conselho 

Consultivo, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, da Equipa da Qualidade, 

com alunos e alunas, com os Coordenadores/as, com Encarregados/as de Educação e com 

tutores/as das empresas durante a Formação em Contexto de Trabalho. Esta auscultação 

permitiu a revisão das práticas existentes e a definição de melhorias das mesmas. Nesta etapa 

foi elaborado o Balanço Final de 2020/2021 (Autoavaliação) que está disponível no website da 

escola que congrega todas as recomendações tidas em conta na elaboração do Plano de 

melhorias. 

Como se pode constatar ao longo desta reflexão, o contributo de todos os stakeholders é o motor 

para a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade e o seu contributo é essencial para 

a melhoria de procedimentos e para a obtenção de resultados satisfatórios para todos os 

envolvidos. 
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14. Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa  

14.1. Identificação das 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) 

AM1 Conclusão dos cursos 

O1 Reduzir o absentismo e o abandono escolar 

O2 Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação  

AM2 

Colocação no mercado de 

trabalho após conclusão dos 

cursos 

O3 
Intensificar o relacionamento com as empresas, instituições e 

comunidade envolvente 

AM3 

Diplomados a trabalhar na 

respetiva Área de Educação e 

Formação 

O4 
Adequar o perfil do aluno ao local de estágio 

 

O5 

Intensificar a relação da escola com as empresas 

 

AM4 

Comunicação interna e divulgação 

de resultados junto de 

stakeholders internos e externos 

O6 
Melhorar os mecanismos de divulgação de informação e auscultação 

dos stakeholders internos e externos. 
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14.2 Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização  

Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

Conclusão dos cursos 

A1 

(Re)definição de taxas máximas de desistência 

admissíveis e do nº máximo de faltas injustificadas 

em média anual                                  

setembro 2021 julho 2022 

A2 

Estabelecimento de metas de sucesso por 

disciplina/área de formação: análise da taxa de 

conclusão dos módulos avaliados nas diversas 

disciplinas de cada ano letivo; percentagem mínima 

de alunos que realizam com sucesso a PAP; 

definição de uma média mínima de classificação 

final na FCT. 

setembro 2021 julho 2022 

A3 

Definição de uma taxa média de presenças nas 

reuniões com os respetivos OET’s e na realização de 
atividades direcionadas aos E.E.’s 

setembro 2021 julho 2022 

AM2 

Colocação no mercado de 

trabalho após conclusão dos 

cursos 

A4 

Dinamização de atividades diversas de 

aproximação da escola às empresas: visitas de 

estudo, aulas técnicas, com a presença 

profissionais das áreas ministradas, entre outras. 

setembro 2021 julho 2022 

A5 

Auscultação das empresas que recebem os alunos 

em FCT sobre as suas necessidades e as 

competências a melhorar pelos alunos. 

setembro 2021 julho 2022 

A6 Reforço e diversificação das atividades de OEP. setembro 2021 julho 2022 

 

AM3 

Diplomados a trabalhar na 

respetiva Área de Educação e 

Formação 

 

A7 

Intensificar a relação da escola com as empresas e 

outras entidades empregadoras  através de um 

contacto mais frequente com as mesmas. 

setembro 2021 julho 2022 

A8 

Atualização permanente dos conhecimentos 

técnicos ministrados na escola, de acordo com as 

necessidades reias do mercado de trabalho. 

setembro 2021 julho 2022 

AM4 

Comunicação interna e 

divulgação de resultados junto 

de stakeholders internos e 

externos 

A9 

Aperfeiçoar os mecanismos de divulgação e 

levantamento de informação aos stakeholders 

internos 

setembro 2021 julho 2022 

A10 
Melhorar os mecanismos de auscultação aos 

stakeholders externos 
Janeiro 2022 julho 2022 
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15. Considerações Finais 

 
A Escola Profissional de Tondela considera o processo de autoavaliação como uma parte 

integrante do processo de gestão da qualidade, numa perspetiva de melhoria contínua. Neste 

sentido e num quadro de alinhamento do Sistema Garantia da Qualidade com o Quadro EQAVET, 

foi definida uma monitorização contínua, com a elaboração de um relatório de balanço no final 

do ano letivo 2020/2021, de modo a verificar os desvios das metas traçadas e dos resultados 

alcançados. 

O exercício de autoavaliação da Escola Profissional de Tondela tem como missão contribuir para 

a promoção da melhoria da qualidade do sistema educativo e formativo da escola e dos seus 

níveis de eficiência e eficácia, estimulando uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade. Enquadra-se numa nova abordagem ao trabalho da organização, enquanto 

processo de reflexão sobre o modo como a entidade se organiza e gere os seus recursos internos 

e externos para a prossecução dos objetivos de melhoria da qualidade educativa, através de boas 

práticas.  

A escola é cada vez mais encarada como uma organização aprendente e, como tal, torna-se 

imperativo adotar mecanismos de autorregulação em função das mudanças emergentes no 

contexto social e na procura permanente de novas soluções que sirvam o propósito da melhoria. 

O ano letivo de 2020/2021 foi mais um ano exigente para a Escola, que teve de reorganizar-se e 

afinar alguns dos procedimentos para ir ao encontro das necessidades sentidas durante vários 

meses. O ensino remoto de emergência trouxe à discussão novas formas de ensino e uma 

premente utilização das tecnologias como meio de suporte, assim como a adequação das 

oportunidades de aprendizagem às necessidades individuais e específicas dos alunos e a 

diversificação de instrumentos e métodos de avaliação das aprendizagens. Neste sentido, a 

Escola Profissional de Tondela procurou recolher recomendações/sugestões de melhoria da sua 

ação, relativamente à organização e funcionamento dos seus cursos, à gestão curricular, à 

avaliação das aprendizagens, aos resultados e à capacidade institucional para responder àqueles 

que a procuram. 

Entretanto, para a construção e aperfeiçoamento de indicadores e para um melhor 

desenvolvimento da formação dos seus jovens, a escola continuará a apostar numa cultura 

participativa mais pró-ativa dos stakeholders, de forma a que o Sistema de Gestão de Qualidade 

alinhado com o Quadro EQAVET seja amadurecido e seja o reflexo dos esforços intensificados de 
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sistematização concetual e processual, tendo em conta o ciclo PDCA da qualidade, num processo 

de planificação permanente, de processo aberto e dinâmico em implementação constante, de 

reflexão e avaliação partilhada, de revisão para a melhoria contínua do sistema. 
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