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1. Breve enquadramento dos objetivos estratégicos  

A autoavaliação da Escola Profissional de Leiria 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  

1. Reduzir a taxa de abandono escolar; 

2. Aumentar a taxa de participação em ações de formação profissional; 

3. Otimizar o impacto da FCT na formação global do aluno; 

4. Elevar a qualidade do serviço prestado promovendo a autoavaliação, a inovação e a 

mudança; 

5. Internacionalização da EPL; 

6. Priorizar a empregabilidade e prosseguimento de estudos após conclusão do ciclo formativo. 
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3. Metas e estratégias - 2020/2021 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS INDICADORES 

Reduzir a taxa de 
abandono escolar. 6.4% 

 
Identificar e registar 
elementos de risco (módulos 
em atraso, falta de 
assiduidade, registo de 
ocorrências disciplinares, 
situação socioeconómica 
desfavorável, desinteresse 
pela área de formação 
frequentada); 
 
Encaminhamento para 
gabinete psicopedagógico 
quando necessário:  
 
Promover reuniões com os 
alunos e Encarregados de 
Educação. 
 

Taxa de abandono escolar 
3,1% 
 

Aumentar a taxa de 
participação em ações 
de formação 
profissional. 

59% 

 
Divulgação dos planos de 
formação promovidos por 
entidades formadoras 
certificadas que 
desenvolvam formação na 
região; 
 
Contactos com entidades 
formadoras certificadas no 
sentido de promoverem 
formação interna para os 
colaboradores da EPL; 
 
Levantamento das 
necessidades internas de 
formação. 
 

Taxa de participação em 
ações de formação 
profissional 
 
41% (1) 

Otimizar o impacto da 
formação em contexto 
de trabalho na 
formação global do 
aluno. 

98% 

 
Acompanhar o aluno na FCT; 
 
Promover reuniões com o 
tutor da empresa; 
 
Verificar o cumprimento do 
plano individual de trabalho 
do aluno na FCT; 
 

Taxa de alunos que obtêm 
classificação igual ou 
superior a 14 valores na 
componente de Formação 
em Contexto de Trabalho 
 
 95% 
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Orientar o tutor da empresa 
no preenchimento da 
caderneta da FCT; 
 
Dar apoio ao tutor da 
empresa na análise da 
avaliação final da FCT. 

Elevar a qualidade do 
serviço prestado 
promovendo a 
autoavaliação, a 
inovação e a mudança. 

Certificado 
EQAVET 

Implementar um sistema de 
garantia da qualidade por via 
do Quadro de Referência 
Europeu de Garantia da 
Qualidade para a Educação e 
Formação Profissionais 
(Quadro EQAVET); 
 
Manutenção da certificação 
da qualidade no âmbito do 
EQAVET. 

Nível 3 

Internacionalização da 
EPL. 

8% dos alunos 
em formação e   
4% dos alunos 
pós formação. 

 
Preparar Candidatura ao 
Erasmus+ junto da Agência 
Nacional Erasmus+ Educação 
e Formação; 
 
Celebrar Contrato com a 
Agência Nacional Erasmus+ 
Educação e Formação; 
 
Implementação Erasmus+ 
Divulgação 
Seleção dos participantes e 
respetiva preparação 
logística, pedagógica, 
linguística, cultural e 
contratual 
Monitorização 
Acompanhamento 
Reconhecimento e validação 
de competências 
Relatório intercalar 
Avaliação 
Verificação do impacto 
Disseminação 
Comunicação de resultados; 
 
Relatório final. 
 

Taxa de alunos em formação 
que no final do curso 
(terceiros anos) participam 
num estágio no âmbito do 
programa Erasmus+ e taxa 
de alunos pós 
formação/recém-
diplomados que participam 
num estágio ao abrigo do 
mesmo programa. 
 
5 % dos alunos em formação 
e 6 % dos alunos pós 
formação. 
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Priorizar a 
empregabilidade e o 
prosseguimento de 
estudos após a 
conclusão do ciclo 
formativo. 

88% 

 
Sessões informativas sobre o 
Serviço de Apoio à Inserção 
na Vida Ativa-SAIVA 
realizadas junto dos alunos 
das turmas finalistas; 
 
Sessões informativas sobre 
as ofertas de formação na 
região de Leiria; 
 
Inscrições no SAIVA; 
 
Estabelecimento de 
contactos entre ex-alunos e 
empresas a partir de ofertas 
de emprego enviadas para a 
EPL; 
 
Realização de inquéritos 
anuais aos alunos que 
concluíram o ciclo de 
formação no ano letivo 
anterior para apurar taxas de 
empregabilidade, de 
prosseguimento de estudos 
e motivos que levam alguns 
ex-alunos a estar na situação 
de desemprego 
 
Análise das cadernetas de 
estágio dos alunos finalistas 
tendo em conta a adaptação 
à formação em contexto de 
trabalho, tarefas realizadas e 
adequação da formação 
obtida às necessidades das 
empresas. 
 

Somatório da taxa de 
empregabilidade e da taxa 
de prosseguimento de 
estudos dos alunos 
diplomados. 
 
87,4% 

 

(1) Reporta-se a 30.09.2021, este indicador é aferido por ano civil. 

 

 

 

  



Relatório de Autoavaliação 2020/2021 

 7 
 

4. Caracterização da Escola - Pedagógica  

Ano de 
escolaridade 

Curso Turma 
Nº alunos 
(início do 

ano letivo) 

Nº alunos 
(fim do ano 

letivo) 

1º 
Profissional de Técnico de 

Restauração – Variante 
Cozinha/Pastelaria 

CZ2023 25 24 

1º 
Profissional de Técnico de Gestão 

Equipamentos Informáticos 
GE2023 25 24 

1º 
Profissional de Técnico de 

Manutenção Industrial – Variante 
de Mecatrónica 

MM2023 28 28 

1º 
Profissional de Técnico de 

Eletrónica/ Telecomunicações 
ETm2023 14 14 

1º 
Profissional de Técnico de 

Restauração – Variante 
Restaurante/Bar 

RBm2023 11 10 

2º 
Profissional de Técnico de 

Restauração – Variante 
Cozinha/Pastelaria 

CZ1922 28 26 

2º 
Profissional de Técnico de Gestão 

Equipamentos Informáticos 
GE1922 27 26 

2º 
Profissional de Técnico de 

Manutenção Industrial – Variante 
de Mecatrónica 

MM1922 26 24 

2º 
Profissional de Técnico de 

Eletrónica/ Telecomunicações 
ETm1922 11 10 

2º 
Profissional de Técnico de 

Restauração – Variante 
Restaurante/Bar 

RBm1922 8 8 

3º 
Profissional de Técnico de 

Restauração – Variante 
Cozinha/Pastelaria 

CZ1821 24 24 

3º 
Profissional de Técnico de Gestão 

Equipamentos Informáticos 
GE1821 26 26 

3º 
Profissional de Técnico de 

Manutenção Industrial - Variante de 
Mecatrónica 

MM1821 23 23 

3º 
Profissional de Técnico de 

Manutenção Industrial - Variante de 
MMm1821 11 11 
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Mecatrónica 

3º 
Profissional de Técnico de 

Restaurante/Bar 
RBm1821 8 8 

Total 295 286 

 
Interpretação dos resultados: 

 

Iniciaram o ano letivo 295 alunos. Destes: 

• 2 foram transferidos para outras escolas 

• 1 abandonou a escola 

• 1 voltou para o país de origem 

• 5 anularam a matrícula para ir trabalhar 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Autoavaliação 2020/2021 

 9 
 

5. Caraterização da Escola - Parcerias  

De uma forma geral as parcerias efetuadas constituem-se como uma mais valia para o 

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

comunidade escolar com a comunidade envolvente. 

Sendo prática comum a concretização de parcerias com a comunidade estas 

consubstanciam-se sobretudo em Protocolos de Formação em Contexto de Trabalho e Protocolos de 

Cooperação. 

 Os primeiros estabelecem um conjunto de normas essenciais à regulação dos estágios que 

decorrem nos 2º e 3º anos dos cursos. Os segundos estabelecem áreas de cooperação a desenvolver 

pela EPL e pelas empresas ou outras entidades privadas ou públicas. 

A esta data a EPL tem firmados aproximadamente 500 protocolos com diversas empresas e 

entidades privadas e públicas. A lista dos Protocolos firmados encontra-se disponível no website da 

escola. 
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6. Caracterização da Escola - Recursos Humanos  

 

Colaboradores por categoria Nº total : 

Diretor Pedagógico 1 

Diretor financeiro 1 

Professores internos 10 

Professores externos 6 

Formadores internos 6 

Formadores externos 4 

Assistentes administrativos 3 

Empregada de refeitório 1 

Técnico informático 1 

Encarregada de refeitório 1 

Empregada de limpeza 2 

Empregada de mesa 1 

Chefe dos serviços administrativos 1 

Psicólogo 1 
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7. Balanço do Plano Anual de Atividades  

 

Atividades Realizadas Atividades Não Realizadas Atividades realizadas 
fora do PAA 

Setembro  

Preparação e submissão da 
candidatura à “Acreditação 
Erasmus 2021-2027” – Ensino e 
Formação Profissional. 

 Exposição de Pap’s 

 

Receção aos alunos do 1º ano.  

No âmbito da Ação Chave I do 
Programa Erasmus+, setor do 
Ensino e Formação Profissional 
(KA1) 
Projeto nº 2019-1-PT01-KA102-
060352, dar continuidade às 
mobilidades de: 

• Estudantes para empresas no 
estrangeiro; 

• Pessoal educativo/staff para 
formação no estrangeiro 

 

Conselho pedagógico  

Outubro 

Realização de um dossiê em 
modelo digital sobre os direitos 
humanos. 

Elaboração de painéis, cartazes e 
trabalhos informativos sobre os 
produtos químicos eficazes na 
prevenção da Covid19. 

 

Realização de projetos individuais 
sobre a diversidade cultural e 
interculturalidade, tendo 
subjacente os atuais movimentos 
migratórios para o continente 
europeu e os processos de 
inclusão. 

Visionamento de documentários 
sobre os movimentos migratórios, 
suas causas e consequências, com 
posterior debate.  

Elaboração individual de um texto 
expositivo-argumentativo com enfoque 
na atualidade da obra do pregador 
seiscentista (estabelecer paralelismos 
entre o século XVII e a realidade atual). 
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Aplicação do serviço à carta no 
Restaurante-escola. 

 

Palestra com colaboradores da 
empresa Caxamar.  

Conselho pedagógico  

Novembro 

Levantamento e análise dos 
alimentos normalmente consu-
midos pelos jovens, através da 
realização de um painel virtual. 
Comparação dos resultados 
obtidos no painel com a nova roda 
dos alimentos.  

Reflexão sobre a aquisição de 
hábitos alimentares saudáveis, 
estabelecendo paralelismo com a 
qualidade de vida. 

 

Elaboração de trabalhos  
individuais em PowerPoint, sobre 
elementos culturais que permitam 
identificar a identidade de um país 
( a nível gastronómico, arquite- 
tónico, religioso e tradições 
festivas).  

 

 

Participação e aplicação de 
almoços temáticos com 
harmonização de vinhos. 

 

Flor de Sal e chocolate  

Conselho pedagógico  

Dezembro 

Realização da árvore de Natal da 
EPL a ser exposta na cidade, no 
âmbito do projeto “Incentivar’ 
arte”, da Câmara Municipal de 
Leiria. 

Realização individual, a apresentar em 
PowerPoint, de um trabalho que 
explore, através de uma leitura mais 
atenta das partes da obra “Farsa de 
Inês Pereira” que relatam uma relação 
conjugal abusiva, o tema da 
discriminação de género e da violência 
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doméstica; Pesquisa individual sobre o 
convento da cidade de Tomar, cenário 
escolhido para a representação da peça 
vicentina “Farsa de Inês Pereira”. 

Participação e aplicação de menus 
de degustação alusivos ao Natal. 

Entrega presencial das avaliações do 1º 
período. 

Conselhos de turma do final do 1º 
período.  

Janeiro 

Trabalho de campo: medição de 
valores de resistência óhmica. 

Desenvolvimento de um servidor 
Moodle 

Conselho pedagógico Participação no concurso TECLA 

 Preparação de uma ementa inglesa no 
refeitório da escola e no restaurante. 

Fevereiro 

Realização de jogos didáticos sobre 
a temática da não violência e da 
igualdade de género. 
Nota: esta atividade foi adaptada ao 
contexto do ensino à distância. 

Participação nos “Jogos da 
Matemática”. 

Abordagem dos 5Rs que tornam a 
vida mais sustentável. 
Apresentação de testemunhos de 
boas práticas no âmbito da 
sustentabilidade. 
Nota: esta atividade foi adaptada ao 
contexto do ensino à distância. 

Elaboração individual de um trabalho 
sobre o Palácio Nacional de Mafra, 
assinalando as características barrocas 
nele presentes. 

Sessões de informação sobre o 
SAIVA- saídas para o mercado de 
trabalho e ofertas formativas na 
região. 
Nota: esta atividade foi adaptada ao 
contexto do ensino à distância. 

Trabalho de campo: medição de valores 
de resistência óhmica. 

Trabalho de grupo subordinado ao 
tema “The world around us”. 

Nota: esta atividade foi adaptada ao 
contexto do ensino à distância. 

British Quiz 

 

 Participação nas Olimpíadas da 
Matemática. 
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 Almoços vínicos 

 Conselho pedagógico 

Março 

Estágios curriculares Olimpíadas da Eletrónica- meias finais 

Conselhos de turma do final do 2º 
período Almoços vínicos 

 Aulas de Física ao ar livre. 

 Trabalho de campo: medição de valores 
de resistência óhmica. 

 Apresentação e degustação de cervejas. 

 Conselho pedagógico 

 Entrega presencial das avaliações do 2º 
período. 

Abril 

Trabalho de laboratório: Jogos de 
robótica. Olimpíadas da Eletrónica - final 

Defesa oral das Provas de Aptidão 
Profissional. Apresentação e degustação de Gin. 

Conselho pedagógico  

Maio 

Estágios curriculares Conselho pedagógico 

Almoços temáticos de cozinha 
tradicional portuguesa com vinhos 
regionais. 

Entrega das avaliações aos 
encarregados de educação 

Conselho pedagógico   
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Junho  

Olimpíadas do Inglês   

Elaboração individual de um 
trabalho sobre o Palácio Nacional 
de Mafra, assinalando as 
características barrocas nele 
presentes. 

  

Estágios curriculares   

Conselho pedagógico   

Julho  

Defesa oral das Provas de Aptidão 
Profissional. 

Entrega presencial das avaliações do 2º 
período.  

Conselhos de turma do 3º período   

 
 
Apreciação Global 

  
59 % das atividades propostas foram realizadas, sendo que não houve possibilidade de execução de 
várias atividades previstas, devido ao atual contexto pandémico. 
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8. Competências – Balanço do Plano de Formação  

A implementação e efetiva certificação do SGQ alinhado com o EQAVET obtida pela Escola 

Profissional de Leiria, foi importantíssima para dinamizar e sensibilizar a participação do pessoal 

docente e pessoal não docente em ações de formação profissional promovidas essencialmente por 

entidades formadoras certificadas pela DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações no 

Trabalho.  Entre 1 de novembro e 31 de dezembro de 2020 não houve participantes em ações de 

formação devido à gravidade da situação pandémica ocorrida nesse período. O quadro resumo infra 

apresentado reporta-se ao período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2021. 

 

PESSOAL DOCENTE E PESSOAL NÃO DOCENTE INTERNO  

Nome PD PND FI FE Total 

Alberto Vaz X   X 6 h 

Ana Fernandes X   X 53 h 

Carla Lindo X   X 2 h 

Daniel Pereira X   X 2 h 

Manuela Silva X   X 75 h 

Mário Carvalho X   X 50 h 

Mário Ribeiro X   X 75 h 

Beatriz Amado  X  X 4 h 

Cecília Santos  X  X 3 h 

Isabel Gaspar  X  X 5 h 

Martinha Charters  X  X 3 h 

Paulo Vieira  X  X 3 h 

 

 

 

PESSOAL DOCENTE EXTERNO  

Nome PD PND FI FE Total 

Vânia Silva X   X 3h30 
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9. Balanço e apreciação do Projeto Educativo  

A Escola Profissional de Leiria, foi certificada em janeiro de 2021 no âmbito do Sistema de Garantia 

da Qualidade, alinhado com o EQAVET por um período de três anos. Sinalizamos o cumprimento de 

um objetivo crucial, nomeadamente a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade, 

alinhado com o EQAVET, e continuamos empenhados em promover a manutenção dos processos do 

Sistema de Garantia da Qualidade, a melhoria contínua dos indicadores e assegurar o compromisso e 

responsabilização de todos os colaboradores com o Sistema de Garantia da Qualidade. 

                   Neste penúltimo ano de vigência do Projeto Educativo mais Documento Base, o enfoque 

continuará a estar centrado no rigor do cumprimento das metas desenhadas, integrando no 

quotidiano da EPL as boas práticas pedagógicas que conduzam a uma melhoria de resultados. Por 

isso, as prioridades serão: a otimização do impacto da formação em contexto de trabalho na 

formação global do aluno, a priorização da empregabilidade e o do prosseguimento de estudos após 

a conclusão do ciclo formativo. 

Continuamos, a proporcionar aos nossos alunos e diplomados novas experiências através dos 

múltiplos projetos ERASMUS+. 

Quanto à oferta dos cursos profissionais, a EPL tenta responder às necessidades das empresas 

parceiras, ao interesse dos alunos e à oferta da rede escolar local. Anualmente é realizada uma 

reunião com todas as escolas que possuem oferta formativa ao nível do ensino profissional, para que 

entre todos se acorde a oferta a nível intermunicipal, não havendo assim sobreposição de cursos em 

toda a nossa área comum de intervenção. A ênfase é colocada na capacitação e qualificação para o 

mundo do trabalho, ainda que não se exclua a possibilidade do prosseguimento de estudos. Exige-se 

a implicação dos jovens nos processos fomentando a autonomia, a iniciativa e a responsabilidade. No 

contexto escola trabalhamos a relação das aprendizagens com a aplicabilidade e potencialidade 

produtiva, no pressuposto de uma relação estreita entre formação e o mundo do trabalho, facto que 

dá sentido ao trabalho dos alunos. Valoriza-se ainda uma orientação estratégica de formação 

integral, segundo o princípio de que um bom profissional não apenas tem que saber fazer, mas 

também tem de saber estar e ser. Neste contexto, desde sempre desenvolvemos projetos que 

implicam os alunos, dão coesão à EPL, envolvem a comunidade e promovem o fazer, o ser e o estar. 

As componentes técnicas dos diferentes cursos têm na escola, oficinas e laboratórios especializados 

para as aulas da componente tecnológica e recriam situações de trabalho, permitindo a simulação 

das situações de vida ativa. A FCT é entendida como elemento central na formação dos alunos, por 

isso, o Projeto Educativo mais Documento Base da EPL assume como objetivo muito relevante esta 

componente formativa. Para a EPL a avaliação externa dos alunos operacionalizada por via da FCT é 

decisiva para o enfoque a dar aos conteúdos programáticos de cada módulo/UFCD/disciplina por 
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forma a ajustar a formação ministrada pela EPL às reais necessidades das empresas. O 

acompanhamento aos alunos e às famílias é garantido pelo Diretor de Turma e pelo Gabinete de 

Apoio Psicopedagógico.  

 

No que concerne aos indicadores definidos no Projeto Educativo mais Documento Base, verificamos 

que os resultados alcançados  face às metas previstas, são satisfatórios, apesar de serem bastante 

ambicioso, o que corrobora a robustez do mesmo. Esta informação está sustentada no quadro que 

infra se apresenta relativo aos resultados dos processos. 
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10. Resultados   

10.1. Mapa de indicadores: 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. 

Indicador Meta Resultado1 

Grau de cumprimento do plano anual de 
atividades 90% 59% (1) 

Número de turmas aprovadas 12 turmas 12 turmas 

Número de alunos matriculados por turma 28 alunos 25 alunos (2) 

Taxa de pré-inscrições ocorridas em eventos 
externos de divulgação da oferta formativa 5% 0% (3) 

 Taxa de módulos em atraso 3,77% 5,8% 

Taxa de abandono escolar 7,40% 3,1% 

Taxa de conclusão 82% 94,2% 

Média global das classificações obtidas na FCT 16 valores 17 valores 

Taxa de empregabilidade 75% 59,2% 

Taxa de empregabilidade na área de formação 45% 69,4% 

Taxa de prosseguimento de estudos 25% 28,2% 

Taxa de satisfação dos empregadores 97% 90,3% 

Número de não conformidades em Auditoria 
efetuada pelo Revisor Oficial de Contas 2 2 

Taxa de cumprimento da execução 
orçamental 98% 96,9% 

Taxa média da avaliação de desempenho ao 
nível de muito bom 60% 67% 
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Taxa média de satisfação dos colaboradores 
ao nível de muito bom 65% 44,2% 

Taxa média no cumprimento da meta dos 
indicadores 80% 53% (4) 

Nível de selo EQAVET Nível 1  Nível 3 

 

(1) Foram realizadas apenas 59 % das atividades propostas, devido à pausa escolar extra, como 

consequência da pandemia provocada pelo novo Coronavírus- Sars-cov2. 

(2) Eventualmente devido à inexistência da divulgação da oferta formativa da escola em feiras de 

emprego e formação e em escolas secundárias o número medio de alunos matriculados no início do 

ciclo de formação ficou aquém da meta estabelecida. 

(3) Devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus não ocorreram eventos externos para 

divulgação da oferta formativa. 

(4) As metas a que nos propusemos são bastante ambiciosas, apesar desse facto os resultados 

obtidos estão extremamente próximos das metas previstas e bastante elevados. 

 

 

10.2. Indicadores EQAVET 

Com o processo de implementação do Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o 

EQAVET, a EPL efetua a medição de forma sistemática e rigorosa, de um conjunto de indicadores 

considerados estratégicos e essenciais para o acompanhamento da atividade da escola. Neste 

sentido, o Sistema de Gestão da Qualidade, garante uma metodologia de controlo 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 para o ciclo de estudos 2016/2019. 
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10.2.1.  Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos  

 

Ciclo de Formação 2016/2019 
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19%

11%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
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Conclusão global
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88%

12%
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Mecatrónica
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Conclusão global

Desistência

Não aprovação
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Neste ciclo formativo a média de conclusão é de 71%, o que representa uma taxa  

satisfatória. Ocorreu um contributo negativo por parte dos cursos Técnico de Restauração – Variante 

Cozinha /Pastelaria e variante Restaurante/Bar, uma vez que a taxa de desistência acumulada  foi de 

45% e a não aprovação acumulada igualmente nos referidos cursos foi de 29%. Contudo, a taxa 

média de desistência no ciclo formativo foi de 19% e a taxa média de não aprovaçao foi de 10%.  

 

  

59%
25%

16%

Técnico de Restauração - Variante Cozinha/Pastelaria
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Conclusão global

Desistência

Não aprovação

67%

20%

13%
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Não aprovação
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10.2.2. Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão 
dos Cursos  

 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

 
 

 

 
 

75% dos alunos enveredaram pelo prosseguimento de estudos e apenas 25% optou por 

ingressar no mercado de trabalho. O trabalho a tempo completo é total. O tipo vínculo laboral dos 

alunos que concluíram o curso é esmagadoramente o contrato  a termo.  

25%

31%

44%

Empregados (tempo
completo)

Empregados (tempo
parcial)

A frequentar formação de
nível pós-secundário

A frequentar o ensino
superior

75%

25%

Empregados (contrato
sem termo)

Empregados (contrato a
termo)
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Técnico de Manutenção Industrial – Variante Mecatrónica 

 
 

 

 

 

 
A percentagem dos diplomados empregados a tempo completo é muito elevada, situando-se 

nos 70%, contudo o vínculo predominante com a entidade empregadora é o contrato a termo, 

ascendendo a 92%. 12% dos diplomados continuaram os estudos de nível pós-secundário e 18% 

frequenta o ensino superior.  
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Técnico de Restauração – Variante Cozinha/Pastelaria 

 
 

 

 

 

 

 
77% dos diplomados encontram-se empregados e o contrato a termo é o tipo de vínculo 

laboral pelo qual estão contratados 82% dos mesmos. 18% dos diplomados tem contrato sem termo.  

15% dos diplomados prosseguiu estudos.  
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Técnico de Restauração – Variante Restaurante/Bar 

 
 

 

 

 

 

62% dos diplomados encontram-se empregados e destes 86% com contrato a termo, apenas 

14% com contrato sem termo.25% dos diplomados tem contrato a tempo parcial e 13% prosseguiu 

estudos. 
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Outras situações 

 
Dos 71 diplomados neste ciclo de estudos e à data de setembro de 2021, 36 encontravam-se no 

mercado de trabalho,  20 prosseguiram estudos e apenas 6 se  encontravam à procura de emprego o 

que corresponde uma taxa residual de 8,4%.  A taxa de alunos  diplomados que se encontravam em 

situação desconhecida era de 12,7%, o que corresponde apenas a 9 alunos. 

.  
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Industrial - Variante
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10.2.3. Indicador EQAVET 6a) – Registo de Informação sobre diplomados a exercer 
profissões relacionadas com o curso/AEF 

 
Diplomados empregados – GERAL 

 
 

Diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF  

 
  
 69,4% dos diplomados empregados encontram-se a exercer profissões relacionadas com o 

curso e apenas 30,6% dos diplomados empregados encontram-se a exercer profissões não 

relacionadas com o curso. Este resultado é extremamente positivo, uma vez que as empresas 

continuam a contratar diplomados maioritariamente provenientes nas áreas de educação e 

formação dos cursos promovidos pela escola. 
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10.2.4. Indicador EQAVET 6b3) – Registo de Informação sobre Satisfação dos 
Empregadores 

 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF concluído 

 

 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído 
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Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

concluído 

 

 

Os empregadores demonstram satisfação quer com os alunos diplomados que 

desempenham funções diretamente relacionadas com os conteúdos programáticos lecionados 

durante o curso, quer com os alunos diplomados que desempenham funções que não estão 

diretamente relacionadas com os saberes adquiridos no decorrer do curso. De salientar que nenhum 

empregador demonstrou insatisfação, uma vez que os resultados obtidos são maioritariamente ao 

nível de Muito Satisfeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Satisfação dos empregadores

Insatisfeio

Pouco satisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito



Relatório de Autoavaliação 2020/2021 

 31 
 

 

Média de satisfação dos empregadores 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 

 

 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 
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Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

 

 

A média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados é muito 

satisfatória uma vez que oscila entre os 3 e os 4, ou seja, entre o satisfeito e o muito satisfeito.  
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Técnico de Manutenção Industrial – Variante Mecatrónica 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF concluído 

 
 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído 
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Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

concluído 

 
 

Os empregadores demonstram   satisfação quer com os alunos diplomados que 

desempenham funções diretamente relacionadas com os conteúdos programáticos lecionados 

durante o curso, quer com os alunos diplomados que desempenham funções que não estão 

diretamente relacionadas com os saberes adquiridos no decorrer do curso. Contudo, 9% dos 

empregadores demonstrou pouca satisfação com o desempenho dos diplomados em profissões 

relacionadas com o curso. Nas profissões não relacionadas com o curso essa avaliação menos 

positiva não ocorreu. 
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Média de satisfação dos empregadores 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 

 

 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 

 
 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 
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A média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados é muito 

satisfatória uma vez que oscila entre os 3,2 e os 3,8. De sinalizar que nas profissões relacionadas com 

o curso atinge os 3,8 em dois dos cinco itens alvo de avaliação e nas profissões não relacionadas com 

o curso atinge o 4 em três dos cinco itens. 
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Técnico de Cozinha/Pastelaria 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF concluído 

 
 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído 
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Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

concluído 

 
 

Os empregadores demonstram expressivamente muita satisfação com os alunos diplomados 

que desempenham funções não diretamente relacionadas com os conteúdos programáticos 

lecionados durante o curso. Os alunos diplomados que desempenham funções que estão 

diretamente relacionadas com os saberes adquiridos no decorrer do curso satisfizeram em menor 

escala os empregadores. 12% dos empregadores demostraram-se insatisfeitos/pouco satisfeitos com 

os diplomados que exerceram funções relacionadas com o curso. Urge refletir sobre estes resultados. 
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Média de satisfação dos empregadores 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 

 

 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 
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Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

 
 

A média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados é muito 

satisfatória uma vez que oscila entre os 3,5 e os 4, ou seja, encontra-se sempre superior a 3, que se 

definiu como satisfeito e muito próximo de 4 que se definiu como muito satisfeito.. 
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Técnico de Restauração – Variante Restaurante/Bar 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF concluído 

 
 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído 
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Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

concluído 

 
 

Os empregadores demonstram de forma expressiva satisfação quer com os alunos 

diplomados que desempenham funções diretamente relacionadas com os conteúdos programáticos 

lecionados durante o curso, quer com os alunos diplomados que desempenham funções que não 

estão diretamente relacionadas com os saberes adquiridos no decorrer do curso.  
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Média de satisfação dos empregadores 

 

Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 

 
 

 

 

Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 
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Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

 
 

 

A média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados é muito satisfatória 

no que concerne às competências técnicas inerentes ao posto de trabalho e ao planeamento e 

organização demonstrado pelos diplomados, uma vez que a avaliação se situa maioritariamente no 

nível 4.  
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11. Resultados da Avaliação Interna da Escola - stakeholders  

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

(docentes e não docentes), encarregados de educação e empresas/entidades de acolhimento da 

componente de Formação em Contexto de Trabalho. Os questionários são aplicados em suporte 

informático ou em suporte papel. Os resultados obtidos são alvo de tratamento estatístico, sendo 

posteriormente elaborado um relatório de avaliação para cada um dos questionários respondidos. 

Os resultados são divulgados publicamente na Reunião Geral de Professores. 

 

 

11.1. Avaliação do funcionamento das disciplinas na perspetiva dos alunos 

 
Os gráficos apresentados correspondem às avaliações do funcionamento das disciplinas na 

perspetiva dos alunos, realizadas durante os 1º, 2º e 3ºs períodos do ano letivo 2020/2021 e em 

todas as turmas em funcionamento. Os alunos responderam aos questionários através do aplicativo 

Google Docs, tendo sido a informação posteriormente exportada para o Microsoft Excel. Os alunos 

tiveram uma vez mais oportunidade de se pronunciar acerca: do desempenho do professor, do 

comportamento do próprio aluno, das instalações e equipamentos escolares e das regras de 

funcionamento em sala de aula. 

 
POR TURMA 
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4 - Satisfaz muito

5 - Excelente

1%
3%

25%

42%

29%

Técnico de Manutenção Industrial - Variante Mecatrónica
2018/2021

1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente

1% 3% 14%

42%

40%

Técnico de Manutenção Industrial - Variante Mecatrónica 
(m)

2018/2021

1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente
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3% 3%
16%

27%

51%

Técnico de Manutenção Industrial - Variante Mecatrónica
2019/2022

1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente

2%6%
23%

35%

34%

Técnico de Manutenção Industrial - Variante Mecatrónica
2020/2023

1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente

2%2%
18%

38%

40%

Técnico de Restauração - Variante Restaurante/Bar  (m)
2018/2021

1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente
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3% 2%

19%

29%

47%

Técnico Restauração - Variante Restaurante/Bar (m)
2019/2022

1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente

2% 4%
21%

44%

29%

Técnico de Restauração - Variante Restaurante/Bar (m)
2020/2023

1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente
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TODAS AS TURMAS 
 

 
 
 

Em nenhuma das turmas existe algum facto relevante a considerar, uma vez que a positividade 

opinada pelos alunos é transversal a todas as turmas, como se constata nos gráficos turma a turma e 

no gráfico global. Por via da observação gráfica global constata-se que, a maioria das avaliações 

situam-se no Satisfaz Muito com 34%, e no Excelente com 40%. As avaliações positivas perfazem 

95%. As avaliações menos positivas, Não satisfaz e Satisfaz pouco, representam apenas 5% das 

avaliações. A avaliação intermedia, ainda que positiva, situa-se nos 21% ao nível do Satisfaz. 

 
 
 

  

2% 3%
21%

34%

40% 1 - Não satisfaz

2 - Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 - Satisfaz muito

5 - Excelente
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11.2. Avaliação pelos Encarregados de Educação 

 
DIRETOR DE TURMA 
 
A1 – Relação entre o Diretor de turma e o Encarregado de Educação (disponibilidade e colaboração). 

A2 – Acompanhamento e apoio ao educando. 

A3 – Informação disponibilizada sobre assiduidade, resultados das avaliações dos módulos e 

estratégias para a sua recuperação. 

A4 – Informação sobre o comportamento e atitudes do educando. 

 

 A1 A2 A3 A4 
 efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % 
1 – Não satisfaz 4 2% 2 1% 3 1% 4 2% 
2 – Satisfaz pouco 6 2% 3 1% 7 3% 5 2% 
3 - Satisfaz 54 22% 49 20% 44 18% 43 18% 
4 – Satisfaz muito 80 33% 97 40% 93 38% 88 36% 
5 - Excelente 97 40% 91 37% 94 39% 100 41% 
6 – Não respondeu 3 1% 2 1% 3 1% 4 2% 
 244 100% 244 100% 244 100% 244 100% 

 

 

 
 

Pelos resultados expostos graficamente, pode dizer-se que é enorme o grau de satisfação 

dos/as Encarregados/as de Educação no que diz respeito ao papel desempenhado pelo/a Diretor/a 

de turma. Com efeito, as classificações Satisfaz muito e Excelente sobressaem das demais 

classificações atribuídas a esta área. 

A1 A2 A3 A4

2% 1% 1% 2%2% 1%
3% 2%

22%
20%

18% 18%

33%

40%
38%

36%

40%
37%

39%
41%

1% 1% 1% 2%

1 – Não satisfaz

2 – Satisfaz pouco

3 - Satisfaz

4 – Satisfaz muito

5 - Excelente

6 – Não respondeu
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FORMAÇÃO 
 

B1 – A formação lecionada corresponde às expetativas. 

B2 – Acesso à informação sobre as disciplinas do curso, os objetivos do mesmo e os critérios de 

avaliação aplicados. 

B3 – Resultados da aprendizagem provenientes das aulas de recuperação. 

 

 B1 B2 B3 
 efetivo % efetivo % efetivo % 
1 – Não satisfaz 1 0% 0 0% 3 1% 
2 – Satisfaz pouco 6 2% 6 2% 6 2% 
3 – Satisfaz 48 20% 49 20% 46 19% 
4 – Satisfaz muito 98 40% 103 42% 101 41% 
5 – Excelente 88 36% 83 34% 79 32% 
6 – Não respondeu 3 1% 3 1% 9 4% 
 244 100% 244 100% 244 100% 

 

 

 
 

No que à área da Formação diz respeito, os resultados obtidos nos inquéritos são deveras 

muito satisfatórios. Pela análise da informação disposta graficamente, onde o destaque recai sobre o 

Satisfaz muito, pode afirmar-se que os/as Encarregados/as de Educação reconhecem qualidade no 

ensino lecionado na Escola Profissional de Leiria. 

 

 
  

B1 B2 B3

0% 0% 1%2% 2% 2%

20% 20% 19%

40%
42% 41%

36%
34%

32%

1% 1%
4%

1 – Não satisfaz

2 – Satisfaz pouco

3 – Satisfaz

4 – Satisfaz muito

5 – Excelente

6 – Não respondeu
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

C1 – Atendimento e funcionamento dos serviços administrativos. 

C2 – Adequabilidade do horário dos serviços administrativos à disponibilidade laboral. 

C3 – Capacidade de resposta dos serviços administrativos face às solicitações. 

 

 C1 C2 C3 
 efetivo % efetivo % efetivo % 
1 – Não satisfaz 0 0% 0 0% 0 0% 
2 – Satisfaz pouco 3 1% 8 3% 3 1% 
3 – Satisfaz 45 18% 49 20% 47 19% 
4 – Satisfaz muito 79 32% 96 39% 92 38% 
5 – Excelente 115 47% 89 36% 99 41% 
6 – Não respondeu 2 1% 2 1% 3 1% 
 244 100% 244 100% 244 100% 

 

 

 
 

 
Pela leitura e interpretação das informações dispostas em gráfico, pode, pois, dizer-se, que 

os/as Encarregados/as de Educação estão satisfeitos/as com os Serviços Administrativos, facto 

comprovado pelas avaliações maioritariamente atribuídas: Satisfaz muito e Excelente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C1 C2 C3

0% 0% 0%1%
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1%
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20% 19%

32%
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41%

1% 1% 1%

1 – Não satisfaz
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4 – Satisfaz muito

5 – Excelente
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11.3. Avaliação pelo corpo docente 

 

 
 
 

 
 

 

4%

42%54%

Direção

Fraco

Médio

Bom

Mto.Bom

4%
24%

72%

Serviços Administrativos

Fraco

Médio

Bom

Mto.Bom
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Bom
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61%

28%

Limpeza
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Mto.Bom

9%

41%

50%

Centro de Recursos
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Médio

Bom

Mto.Bom

8%

36%56%

Bar/Refeitório
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Médio
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A avaliação atribuída pelo pessoal docente aos vários itens alvo de avaliação situa-se ao nível 

do Muito Bom, com uma média de 54%. Se somarmos a média ao nível de Bom (com 40%), obtemos 

um grau de satisfação de 94%. A avaliação atribuída ao nível de médio é reduzida (6%) e inexistente 

ao nível de fraco. Podemos afirmar que o pessoal docente está francamente satisfeito.  
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11.4. Avaliação pelo corpo não docente 

 
 

 
 

 

 

4%

42%54%

Direção

Fraco

Médio

Bom

Mto.Bom

82%

18%

Espaços Físicos

Fraco

Médio

Bom

Mto.Bom

50%50%

Reprografia

Fraco

Médio

Bom

Mto.Bom



Relatório de Autoavaliação 2020/2021 

 59 
 

 

 

 

 

 

A avaliação atribuída pelo pessoal não docente aos vários itens alvo de avaliação situa-se 

predominantemente ao nível do Bom, com uma média de 64,8%. Se somarmos a média ao nível de 

Muito Bom (com 34,4%), obtemos um grau de satisfação de 99,2%. A avaliação atribuída ao nível de 

fraco é inexistente e ao nível de médio é apenas de 0,8%. Podemos afirmar que o pessoal não 

docente está francamente satisfeito.   
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11.5. Avaliação de desempenho pela direção  

 

Funcionários 

Universo 12 inquiridos 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Insuficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suficiente 0 0 0 1 0 2 0 1 

Bom 6 11 6 7 6 3 6 4 
Muito Bom 7 2 7 5 7 8 7 8 
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Professores/Formadores 

Universo 22 inquiridos 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Insuficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suficiente 1 0 0 0 0 0 0 0 

Bom 0 4 0 2 4 8 7 2 

Muito Bom 22 19 23 11 19 15 16 21 
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Autoavaliação - Funcionários 

Universo 12 inquiridos 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Insuficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suficiente 0 0 0 2 0 3 0 1 

Bom 7 11 7 7 7 3 7 5 

Muito Bom 6 2 6 4 6 7 6 7 
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Autoavaliação – Professores/Formadores 

Universo 22 inquiridos 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Insuficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suficiente 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bom 0 4 1 2 4 8 7 3 
Muito Bom 22 19 22 11 19 15 16 20 

 

 
 

A avaliação de desempenho efetuada pela direção aos funcionários é indiscutivelmente 

bastante positiva e coincidente com a avaliação que os mesmos fazem do seu próprio desempenho. 

Assim, em média 52% dos funcionários obtiveram Muito Bom e 46% Bom, perfazendo uma avaliação 

positiva de 98%. Na autoavaliação os funcionários auto classificaram-se em média com 51% ao nível 

de Muito Bom e 47% ao nível de Bom, perfazendo uma avaliação positiva idêntica à atribuída pela 

direção. Em ambas  a média de avaliações ao nível de suficiente é apenas de 2%.  

A avaliação de desempenho efetuada pela direção aos professores/formadores é 

esmagadoramente positiva e coincidente na sua maioria com a avaliação que os mesmos fazem do 

seu próprio desempenho. Assim, em média 85% dos professores/formadores obtiveram Muito Bom 

e 14% Bom, perfazendo uma avaliação positiva de 99%. Na autoavaliação os professores/formadores 

auto classificaram-se em média com 83% ao nível de Muito Bom e 16% ao nível de Bom, perfazendo 
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uma avaliação positiva idêntica à atribuída pela direção. Em ambas as situações, a média de 

avaliações ao nível de suficiente é somente 1%. 
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11.6. Avaliação da escola pelas empresas/entidades parceiras – Formação em Contexto de 

Trabalho - FCT 

 

11.6.1. Avaliação 2º anos 

 

Curso Universo 

Técnico de Restauração, variante Restaurante/Bar (RBm1922) 8 

Técnico de Restauração, variante Cozinha/Pastelaria (CZ1922) 25 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (GE1922) 26 

Técnico de Manutenção Industrial, variante Mecatrónica (MM1922) 20 

Técnico de Eletrónica e Telecomunicações (ETm1922) 10 

TOTAL 89 

 

 

A – DOMÍNIO DA APLICAÇÃO 

(refere-se a competências adquiridas pelo aluno durante o curso) 

A1 – Aplicação de conhecimentos 

A2 – Aplicação de técnicas 

 

 A1 A2 

 efetivo % efetivo % 

1 – Muito Fraco 0 0% 0 0% 
2 – Fraco 0 0% 1 1% 
3 – Médio  22 25% 17 19% 
4 – Elevado 48 54% 57 64% 
5 – Muito Elevado 19 21% 14 16% 
 89 100% 89 100% 
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Em relação ao domínio da aplicação, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os 

orientadores de estágio, consideraram que, quer a aplicação de conhecimentos, quer a aplicação de 

técnicas, se situavam entre o “fraco” e o “muito elevado”, sendo que o “fraco” apenas diz respeito a 

uma baixa percentagem. 

Dos alunos em FCT, constatou-se que: 

• relativamente à aplicação de conhecimentos, 25% situavam-se no “médio”, 54% no 

“elevado” e 21% no “muito elevado”; 

• relativamente à aplicação de técnicas, 1% situava-se no “fraco”, 19% situavam-se no 

“médio”, 64% no “elevado” e 16% no “muito elevado”. 

 

B – DOMÍNIO DA EXECUÇÃO 

(refere-se às formas como o aluno executa as tarefas de que é incumbido) 

B1 – Demonstra compreensão pela forma de realizar tarefas 

B2 – Executa as tarefas com precisão 

B3 – Demonstra rapidez de execução 

B4 – Atua de forma organizada 

B5 – Demonstra autonomia progressiva na execução das tarefas 

 
 
 
 
 
 

A1 A2

0% 0%0% 1%
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16%

1 – Muito Fraco
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 B1 B2 B3 B4 B5 
 efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % 
1 – Muito Fraco 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 – Fraco 0 0% 1 1% 3 3% 1 1% 1 1% 
3 – Médio  11 12% 15 17% 19 21% 22 25% 14 16% 
4 – Elevado 44 49% 48 54% 46 52% 40 45% 45 51% 
5 – Muito Elevado 34 38% 25 28% 21 24% 26 29% 29 33% 
 89 100% 89 100% 89 100% 89 100% 89 100% 

 

 

 
 

Em relação ao domínio da execução, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os 

orientadores de estágio, consideraram que, relativamente às formas como os alunos executam as 

tarefas de que são incumbidos, se situavam entre o “fraco” e o “muito elevado”. De referir que o 

“fraco” apenas diz respeito a uma baixa percentagem. 

Dos alunos em FCT, constatou-se que: 

• relativamente à compreensão pela forma de realizar tarefas, 12% situavam-se no 

“médio”, 49% situavam-se no “elevado” e 38% no “muito elevado”; 

• relativamente à forma como executam as tarefas com precisão, 1% situavam-se no 

“fraco”, 17% no “médio”, 54% situavam-se no “elevado” e 28% no “muito elevado”; 

• relativamente à demonstração de rapidez na execução, 3% situava-se no “fraco”, 21% 

no “médio”, 52% no “elevado” e 24% no “muito elevado; 

• relativamente à forma como atuam organizadamente, 1% situavam-se no “fraco”, 25% 

no “médio”, 45% no “elevado” e 29% no “muito elevado”; 
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• relativamente à forma como demonstram autonomia progressiva na execução de 

tarefas, 1% situavam-se no “fraco”, 16% no “médio”, 51% no “elevado” e 33% no “muito 

elevado”. 

 

 

C – DOMÍNIO DA INTEGRAÇÃO 

(refere-se às características pessoais indispensáveis à inserção profissional) 

C1 – Assíduo e pontual 

C2 – Manifesta empenho no desempenho das funções 

C3 – Mostra-se recetivo à crítica e aberto ao aperfeiçoamento das insuficiências verificadas 

C4 – É recetivo à inovação 

C5 – Revela maturidade para o desempenho das funções 

C6 – Revela capacidade relacional 

C7 – Atua de acordo com os princípios da ética profissional 

 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
 efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % 
1 – Muito Fraco 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 – Fraco 2 2% 2 2% 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 1 1% 
3 – Médio  2 2% 8 9% 9 10% 7 8% 11 12% 11 12% 7 8% 
4 – Elevado 12 13% 27 30% 38 43% 39 44% 50 56% 28 31% 28 31% 
5 – Muito Elevado 73 82% 52 58% 42 47% 43 48% 26 29% 50 56% 53 60% 
 89 100% 89 100% 89 100% 89 100% 89 100% 89 100% 89 100% 
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 Em relação ao domínio da integração, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os 

orientadores de estágio, consideraram que, relativamente às características pessoais indispensáveis 

à inserção profissional, se situavam entre o “fraco” e o “muito elevado”. De referir que a maioria das 

respostas se situavam no “muito elevado” e apenas uma baixa percentagem se situava no “médio” 

ou no “fraco”. 

 Dos alunos em FCT, constatou-se que: 

• relativamente à assiduidade e pontualidade, 2% situavam-se no “fraco”, 2% no “médio”, 13% 

no “elevado” e 82% no “muito elevado”; 

• relativamente ao empenho no desempenho de funções, 2% situavam-se no “fraco”, 9% no 

“médio”, 30% no “elevado” e 58% no “muito elevado”; 

• relativamente à recetividade de críticas e aperfeiçoamento das insuficiências verificadas, 

10% situavam-se no “médio”, 43% no “elevado” e 47% no “muito elevado; 

• relativamente à recetividade à inovação, 8% situavam-se no “médio”, 44% no “elevado” e 

48% no “muito elevado”; 

• relativamente à maturidade para o desempenho das funções, 2% situavam-se no “fraco”, 

12% no “médio”, 56% no “elevado” e 29% no “muito elevado”; 

• relativamente à capacidade relacional, 12% situavam-se no “médio”, 31% no “elevado” e 

56% no “muito elevado”, 

•  relativamente à forma como atuam de acordo com os princípios da ética profissional, 1% 

situavam-se no “fraco”, 8% no “médio”, 31% no “elevado” e 60% no “muito elevado”. 

 
 
CONCLUSÕES GERAIS 

Assim, de uma forma muito generalizada, podemos afirmar que a formação em contexto de 

trabalho do segundo ano, relativa ao ciclo de formação 2019 – 2022, dos vários cursos em 

funcionamento na EPL, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os orientadores de estágio, 

fizeram uma avaliação muito positiva, relativamente aos três domínios analisados. 
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11.6.2. Avaliação 3º anos 
 

Curso Universo 

Técnico de Restauração, variante RB(RBm1821) 8 

Técnico de Restauração, variante CP(CZ1821) 24 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (GE1821) 11 

Técnico de Manutenção Industrial, variante Mecatrónica (MM1821) 21 

Técnico de Manutenção Industrial, variante Mecatrónica (MMm1821) 11 

TOTAL 75 

 

 

A – DOMÍNIO DA APLICAÇÃO 

(refere-se a competências adquiridas pelo aluno durante o curso) 

A1 – Aplicação de conhecimentos 

A2 – Aplicação de técnicas 

 A1 A2 

 efetivo % efetivo % 

1 – Muito Fraco 0 0% 0 0% 
2 – Fraco 1 1% 1 1% 
3 – Médio  11 15% 15 20% 
4 – Elevado 46 61% 42 56% 
5 – Muito Elevado 17 23% 17 23% 
 75 100% 75 100% 

 

 
 

  

A1 A2

0% 0%1% 1%

15%
20%

61%
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23% 23%
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Em relação ao domínio da aplicação, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os orientadores 

de estágio, consideraram que, quer a aplicação de conhecimentos, quer a aplicação de técnicas, se 

situavam entre o “fraco” e o “muito elevado”. De referir que o “fraco” apenas diz respeito a uma 

percentagem muito baixa. 

 Dos alunos em FCT, constatou-se que: 

• relativamente à aplicação de conhecimentos, 1% situava-se no “fraco”, 15% situavam-se no 

“médio”, 61% no “elevado” e 23% no “muito elevado”; 

• relativamente à aplicação de técnicas, 1% situava-se no “fraco”, 20% situavam-se no 

“médio”, 56% no “elevado” e 23% no “muito elevado”; 

 

 
B – DOMÍNIO DA EXECUÇÃO 

(refere-se às formas como o aluno executa as tarefas de que é incumbido) 

B1 – Demonstra compreensão pela forma de realizar tarefas 

B2 – Executa as tarefas com precisão 

B3 – Demonstra rapidez de execução 

B4 – Atua de forma organizada 

B5 – Demonstra autonomia progressiva na execução das tarefas 

 

 

 

 

 B1 B2 B3 B4 B5 
 efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % 
1 – Muito Fraco 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 – Fraco 1 1% 1 1% 1 1% 2 3% 1 1% 
3 – Médio  7 9% 13 17% 17 23% 10 13% 9 12% 
4 – Elevado 22 29% 31 41% 37 49% 24 32% 30 40% 
5 – Muito Elevado 45 60% 30 40% 20 27% 39 52% 35 47% 
 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 
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 Em relação ao domínio da execução, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os 

orientadores de estágio, consideraram que, relativamente às formas como os alunos executam as 

tarefas de que são incumbidos, se situavam entre o “fraco” e o “muito elevado”. De referir que o 

“fraco” apenas diz respeito a uma baixa percentagem. 

 Dos alunos em FCT, constatou-se que: 

• relativamente à compreensão pela forma de realizar tarefas, 1% situava-se no “fraco”, 9% 

situavam-se no “médio”, 29% no “elevado” e 60% no “muito elevado”; 

• relativamente à forma como executam as tarefas com precisão, 1% situava-se no “fraco”, 

17% situavam-se no “médio”, 41% situavam-se no “elevado” e 40% no “muito elevado”; 

• relativamente à demonstração de rapidez de execução, 1% situava-se no “fraco”, 23% 

situavam-se no “médio”, 49% no “elevado” e 27% no “muito elevado; 

• relativamente à forma como atuam organizadamente, 3% situavam-se no “fraco”, 13% no 

“médio”, 32% no “elevado” e 52% no “muito elevado”; 

• relativamente à forma como demonstram autonomia progressiva na execução de tarefas, 1% 

situava-se no “fraco”, 12% situavam-se no “médio”, 40% no “elevado” e 47% no “muito 

elevado”. 

 

C – DOMÍNIO DA INTEGRAÇÃO 

(refere-se às características pessoais indispensáveis à inserção profissional) 

C1 – Assíduo e pontual 

C2 – Manifesta empenho no desempenho das funções 

C3 – Mostra-se recetivo à crítica e aberto ao aperfeiçoamento das insuficiências verificadas 

 

B1 B2 B3 B4 B5
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C4 – É recetivo à inovação 

C5 – Revela maturidade para o desempenho das funções 

C6 – Revela capacidade relacional 

C7 – Atua de acordo com os princípios da ética profissional 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
 efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % efetivo % 
1 – Muito Fraco 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 – Fraco 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3 – Médio  2 3% 4 5% 9 12% 4 5% 10 13% 4 5% 3 4% 
4 – Elevado 15 20% 28 37% 26 35% 22 29% 28 37% 18 24% 20 27% 
5 – Muito Elevado 57 76% 43 57% 40 53% 49 65% 37 49% 53 71% 52 69% 
 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 

 

 
 

 Em relação ao domínio da integração, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os 

orientadores de estágio, consideraram que, relativamente às características pessoais indispensáveis 

à inserção profissional, se situavam entre o “fraco” e o “muito elevado”. De referir que a maioria das 

respostas se situavam no “muito elevado” e apenas uma baixa percentagem se situava no “fraco”. 

Dos alunos em FCT, constatou-se que: 

• relativamente à assiduidade e pontualidade, 1% situava-se no “fraco”, 3% situavam-se no 

“médio”, 20% no “elevado” e 76% no “muito elevado”; 

• relativamente ao manifesto empenho no desempenho de funções, 5% situavam-se no 

“médio”, 37% no “elevado” e 57% no “muito elevado”; 

• relativamente à recetividade de críticas e aperfeiçoamento das insuficiências verificadas, 

12% situavam-se no “médio”, 35% no “elevado” e 53% no “muito elevado; 
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• relativamente à recetividade à inovação, 5% situavam-se no “médio”, 29% no “elevado” e 

65% no “muito elevado”; 

• relativamente à maturidade para o desempenho das funções, 13% situavam-se no “médio”, 

37% no “elevado” e 49% no “muito elevado”; 

• relativamente à capacidade relacional, 5% situavam-se no “médio”, 24% no “elevado” e 71% 

no “muito elevado”, 

•  relativamente à forma como atua de acordo com os princípios da ética profissional, 4% 

situavam-se no “médio”, 27% no “elevado” e 69% no “muito elevado”. 

 
 

CONCLUSÕES GERAIS 

Assim, de uma forma muito generalizada, podemos afirmar que a formação em contexto de 

trabalho do terceiro ano, relativa ao ciclo de formação 2018 – 2021, dos vários cursos em 

funcionamento na EPL, os acompanhantes dos alunos nas empresas e os orientadores de estágio, 

fizeram uma avaliação muito positiva, relativamente aos três domínios analisados. 
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12. Balanço do estado da infraestrutura e necessidades de recursos   

 
Avaliados através de inquérito anónimo(que também contempla outros itens), os espaços 

físicos  e equipamentos da EPL  pelos diferentes utilizadores, concluiu-se que estes são bastante 

satisfatórios, situando-se as avaliações entre o Médio e o Muito Bom. 

Através deste inquérito de satisfação, o qual é realizado anualmente, podemos verificar que as 

avaliações são sempre positivas. No entanto, tal não obsta a que a Direção da Escola procure 

melhorias pontuais sempre que se verifiquem necessidades, quer ao nível das infra estruturas quer 

ao nível dos equipamentos. Estes últimos, nos diferentes cursos, são objeto de atualizações e 

substituições constantes, não só pelo desgaste dos mesmos derivados da sua utilização frequente, 

mas também pelas inovações tecnológicas às quais a escola deve estar atenta. 

Foi igualmente, em virtude do confinamento derivado da pandemia provocada pela Covid19, 

atribuído a título de empréstimo, um PC portátil a todos os alunos que não o possuíam, para que 

pudessem estar em contacto permanente com os seus professores. É nossa intenção precaver 

futuras situações semelhantes, tendo a escola adquirido recentemente mais computadores para 

fazer face a esse tipo de constrangimentos. 

Quanto às infraestruturas / espaços físicos, a EPL pretende alugar mais salas em edifício anexo 

à escola, pertencente à Câmara Municipal de Leiria e que a curto prazo se encontrará disponível. 

Nesses novos espaços a EPL pretende equipar salas teóricas e novos laboratórios para as disciplinas 

técnicas dos diferentes cursos profissionais que a escola leciona. 
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13. Considerações Finais 

 

Numa breve conclusão, a EPL destaca como áreas positivas as seguintes: 

 

- Certificação do sistema de gestão da qualidade alinhado com o EQAVET, visando a melhoria de 

práticas da gestão e maior rigor na recolha e análise de dados, promovendo uma cultura 

organizacional de melhoria continua; 

 

- O reconhecimento, por parte de diferentes instituições locais e regionais e das entidades 

empresariais parceiras, da qualidade do serviço educativo e formativo prestado, com reflexos 

positivos na inserção dos alunos no mercado de trabalho, que advém da atribuição do selo EQAVET 

pelo período máximo;  

 

- O planeamento estruturante, objetivo e articulado entre si, que espelha claramente uma visão 

estratégica centrada na sustentabilidade da Escola, assente na qualidade da formação técnica dos 

jovens e na satisfação das entidades de acolhimento; 

 

- A rede de parcerias estratégicas que viabilizam respostas contextualizadas às necessidades dos 

alunos e da Escola, tornando-a sustentável, valorizando-a e projetando-a, nomeadamente a nível 

regional e nacional; 

 

- As melhorias que são necessárias implementar (de acordo com as recomendações sinalizadas em 

sede de auditoria), por via do nosso plano de ação, por forma a atingir os objetivos propostos para os 

próximos anos letivos, respeitando o ciclo do PDCA. 

 

 

 

 

 

Leiria, 11 de novembro de 2021 


