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- INTRODUÇÃO 
  

A Escola Profissional de Tomar apresenta um desejo constante de 

aperfeiçoamento, ao qual o Sistema de Garantia da Qualidade no âmbito do Quadro 

EQAVET trará estrutura e normativos para sistematizar o mesmo. 

 

É nesse âmbito que surge este relatório intercalar, sendo desde já cerque que, 

este documento, não se encontra ao nível do que pretendemos construir futuramente. 

 

A implantação do Sistema de Qualidade prolongou-se no tempo derivado de 

um conjunto diverso de fatores, de que se destacam, entre outros, a falta de 

conhecimentos técnicos na área e algum nível de desconhecimento dos procedimentos 

associados a uma tarefa tão importante como complexa; a reduzida dimensão da 

escola, e, subsequentemente, a existência de uma equipa também limitada em recursos 

humanos, os quais, simultaneamente, são responsáveis por outras tarefas. 

 

Esta situação foi ainda potenciada de forma intensa pelo ano atípico que se vive, 

com a situação de pandemia a alterar e condicionar muito daquilo que, até muito 

recentemente, se considerava” normal”. 

 

Por tudo isto, a realização do Relatório de Avaliação Intercalar também sofreu 

condicionamentos associados à situação descrita, reconhecendo esta equipa que até a 

conceção do mesmo não é tão “intercalar” como idealmente foi ponderada, mas 

temos consciência de que este é um caso, premente, em si mesmo, de algo a rever e 

melhorar, e que não se repetirá futuramente. Na sua própria essência, entendemos 

que esta admissão é um passo no processo de melhoria na Educação e Formação 

Profissional aqui ministrada. 
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Neste relatório foram trabalhados os indicadores intercalares, previstos no 

Quadro no Monitorização de Indicadores: 

- Taxa de Absentismo; 

- Taxa de Alunos em dificuldade de progressão modular; 

- Taxa de Execução do Plano Anual de Atividades; 

- Taxa de desistência por período letivo; 

- Média de Satisfação dos formandos com os módulos concluídos; 

 

Foram ainda abordadas ações de melhoria, quer para os indicadores 

anteriormente referidos, quer outras, de âmbitos diversos, tanto transversais ao 

sistema da qualidade como procurando aprimorar situações específicas com que a 

implementação desse processo se foi deparando. 
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1 – RESULTADOS OBTIDOS NOS INDICADORES CONSIDERADOS 
 

1.1 – INDICADOR “TAXA DE ABSENTISMO” 
 

1.1.1 – ANÁLISE DA CAUSA 

TURMA 

NÚMERO DE 

ALUNOS QUE 

ULTRAPASSARAM 

O LIMITE DE 

FALTAS EM PELO 

MENOS UM 

MÓDULO 

PERCENTAGEM 

DE ALUNOS QUE 

ULTRAPASSARAM 

O LIMITE DE 

FALTAS EM PELO 

MENOS UM 

MÓDULO 

ANÁLISE DA CAUSA 

2º | 3º PERÍODO 2º | 3º PERÍODO 

1º A 2 | 2 14,3% | 14,3% Uma situação de gravidez pré arranque do ano letivo e uma situação de desinteresse pelas atividades letivas. 

1º B 9 | 9 42,9% | 42,9% 

Tal como na turma anterior, uma situação de gravidez pré-arranque do ano letivo é responsável por um destes 

casos.  

Em outras situações, alguns alunos remeteram a explicação para a sua falta de assiduidade, para limitações 

tecnológicas no caso de ausências após a declaração de estado de emergência pandémica, embora já revelassem 

dificuldades a este nível ainda antes dessa ocasião. Considera-se que as causas principais remetem para grande 

desinteresse das pelas atividades letivas que provoca absentismo regular em algumas situações 
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TURMA 

NÚMERO DE 

ALUNOS QUE 

ULTRAPASSARAM 

O LIMITE DE 

FALTAS EM PELO 

MENOS UM 

MÓDULO 

PERCENTAGEM 

DE ALUNOS QUE 

ULTRAPASSARAM 

O LIMITE DE 

FALTAS EM PELO 

MENOS UM 

MÓDULO 

ANÁLISE DA CAUSA 

2º | 3º PERÍODO 2º | 3º PERÍODO 

1º C 0 | 0 0% | 0% Nada a registar 

2º A 0 | 0 0% | 0% Nada a registar 

2º B 2 | 5 14,3% | 35,7% 

Duas situações em que os formandos remeteram a explicação param a sua falta de assiduidade para limitações 

tecnológicas no caso de ausências após a declaração de estado de emergência pandémica. 

Uma situação de quase abandono escolar por uma formanda maior de idade.  

Os dois restantes casos derivam do pouco empenho perante o ensino à distância em resultado da pandemia 

2º C 0 | 1 0% | 7,1% 

Apesar do formando ter ultrapassado o limite de faltas em dois módulos na situação pós-pandemia, a explicação 

para a sua falta de assiduidade remete também para limitações tecnológicas no caso de ausências após a 

declaração de estado de emergência 

3º A 0 | 1 0% | 8,3% 

Uma situação em que o aluno, alegadamente por motivos de habitação com pouca privacidade e situação 

familiar complexa que não desejou expor perante colegas e formadores durante as aulas online, faltou 

regularmente no período pós pandemia.  
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TURMA 

NÚMERO DE 

ALUNOS QUE 

ULTRAPASSARAM 

O LIMITE DE 

FALTAS EM PELO 

MENOS UM 

MÓDULO 

PERCENTAGEM 

DE ALUNOS QUE 

ULTRAPASSARAM 

O LIMITE DE 

FALTAS EM PELO 

MENOS UM 

MÓDULO 

ANÁLISE DA CAUSA 

2º | 3º PERÍODO 2º | 3º PERÍODO 

3º B 3 | 3 13,6% | 13,6% 

Uma situação de quase abandono escolar, não concretizada formalmente, pela parte de um aluno maior de 

idade que, em resultado de ir ser pai, começou a trabalhar esporadicamente procurando melhorar a sua 

condição financeira.  

Um caso de ausência prolongada por doença. 

Uma situação de falta de organização pessoal que conduziu a ausências regulares nas aulas online pós-pandemia. 

3º C 0 | 0 0% | 0% Nada a registar 

TOTAL 16 | 21 11,9% | 16% 

NOTA: Para maior pertinência da mesma, a análise da causa foi realizada turma a turma. No entanto, 

globalmente, destaca-se, pela negativa, a situação da turma 1º B, que apresenta 9 de 21 alunos sinalizados no 

indicador em causa. Verifica-se ainda que em três turmas a situação se agravou no 3º período, mas considera-se 

que essas situações remetem diretamente para efeitos da pandemia na vida académica dos alunos, 

considerando-se que, em caso de ensino presencial, seria pouco provável o acréscimo dessas situações. 
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1.1.2 – AÇÕES DE MELHORIA 
 

AÇÕES DE MELHORIA PARA O INDICADOR “ABSENTISMO” 

SITUAÇÕES 

IDENTIFICADAS 
ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR 

Desinteresse escolar  

/  

Absentismo 

/  

Falta de  

organização pessoal 

- Maior responsabilização dos Encarregados de Educação;  

- Procurar estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal docente e não docente;  

- Deteção precoce de situações de falta de interesse, motivação e/ou assiduidade;  

- Encaminhamento das mesmas para o SPO;  

- Adequação do horário das turmas a momentos para a reposição das horas em falta; 

Problemas  

tecnológicos  

de acesso às  

aulas online 

- Regresso das aulas presenciais regulares; 

- Em caso de impossibilidade de regresso às aulas regulares, elaborar e concretizar um plano de intervenção diferenciada, em 

que, pese embora a escola não disponha de possibilidade de fornecer acesso à internet nessas situações, se encontrem parceiros 

(Câmara Municipal; CLDS; Operadoras) para procurar eliminar ou minorar o impacto dessa limitação 

Gravidez  

- Implementação de atividades relativas à necessidade de adoção de comportamentos seguros a nível da prevenção de gravidez 

indesejada e de contração de doenças sexualmente transmissíveis, para formandos de ambos os sexos. 

- Em caso de alunas já grávidas no momento da inscrição, procurar estabelecer estratégias para conciliar a frequência das aulas 

com o decurso da gravidez 
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1.2 – INDICADOR “TAXA DE ALUNOS EM DIFICULDADE DE PROGRESSÃO MODULAR” 
 

1.2.1 – ANÁLISE DA CAUSA 

 

TURMA 

NÚMERO DE 

ALUNOS COM 

MAIS DE 10% 

DOS MÓDULOS 

POR 

CONCLUIR 

PERCENTAGEM 

DE ALUNOS 

COM MAIS DE 

10% DOS 

MÓDULOS POR 

CONCLUIR 

ANÁLISE DA CAUSA 

2º | 3º PERÍODO 2º | 3º PERÍODO 

1º A 4 | 6 28,6% | 42,9% 

Uma situação de gravidez pré-arranque do ano letivo, um caso de ingresso muito tardio no ano letivo, e quatro 

casos de manifesto desinteresse pelas atividades escolares, potenciado pelo afastamento físico da escola em 

virtude da pandemia. 

1º B 11 | 15 52,4% | 71,4% 

Tal como na turma anterior, uma situação de gravidez pré-arranque do ano letivo e um caso de ingresso tardio 

na escola explicam de outra forma duas das situações. 

Grande desinteresse das pelas atividades letivas em nove situações, traduzido em absentismo grave em algumas 

situações posteriormente potenciado, em alguns casos, por eventuais ou reais situações de dificuldades 

tecnológicas em situações de aulas online após declaração da situação de emergência resultante da pandemia. 

Quatro situações de dificuldades a nível de compreensão e assimilação dos conteúdos programáticos. Algumas 

destas situações foram extremamente agravadas pela ausência física resultante da pandemia, a qual tornou mais 

complexa a tarefa de acompanhamento e tutoria habitualmente realizada junto dos formandos nesta situação. 
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TURMA 

NÚMERO DE 

ALUNOS COM 

MAIS DE 10% 

DOS MÓDULOS 

POR 

CONCLUIR 

PERCENTAGEM 

DE ALUNOS 

COM MAIS DE 

10% DOS 

MÓDULOS POR 

CONCLUIR 

ANÁLISE DA CAUSA 

2º | 3º PERÍODO 2º | 3º PERÍODO 

1º C 0 | 1 0% | 7,1% 

Situação de dificuldades a nível de compreensão e assimilação dos conteúdos programáticos, também agravada 

pela falta de acompanhamento e tutoria habitualmente realizada junto dos formandos nesta situação, decorrente 

da situação de pandemia 

2º A 0 | 0 0% | 0% Nada a registar 

2º B 4 | 5 28,6% | 35,7% 

Uma situação de transferência para o segundo ano com módulos por concluir na escola de origem e uma 

situação de quase abandono escolar. Um caso deriva do pouco empenho perante o ensino à distância 

ministrado em resultado da situação de pandemia e dois resultam de dificuldades tecnológicas no acesso as aulas 

não presenciais. 

2º C 1 | 0 8,3% | 0% 
Uma situação de evolução positiva, em que um aluno conseguiu melhorar a sua situação do 2º para o 3º 

período.  

3º A 1 | 1 8,3% | 8,3% 

Uma situação de dificuldades a nível de compreensão e assimilação dos conteúdos programáticos, também 

agravada pela não presença física na escola em resultado da pandemia e das dificuldades de acompanhamento e 

tutoria à distância. 
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TURMA 

NÚMERO DE 

ALUNOS COM 

MAIS DE 10% 

DOS MÓDULOS 

POR 

CONCLUIR 

PERCENTAGEM 

DE ALUNOS 

COM MAIS DE 

10% DOS 

MÓDULOS POR 

CONCLUIR 

ANÁLISE DA CAUSA 

2º | 3º PERÍODO 2º | 3º PERÍODO 

3º B 2 | 3 8,7% | 13,0% 

Uma situação de quase abandono escolar, não concretizada formalmente, pela parte de um aluno maior de 

idade que, em resultado de ir ser pai, começou a trabalhar esporadicamente procurando melhorar a sua 

condição financeira.  

Um caso de ausência prolongada por doença. 

Uma situação de falta de organização pessoal que conduziu a ausências regulares nas aulas online após o 

surgimento da pandemia. 

3º C 0 | 0 0% | 0% Nada a registar 

TOTAL 23 | 31 16% | 23% 

NOTA: Para maior pertinência da mesma, a análise da causa foi realizada turma a turma. No entanto, 

globalmente, em ambos os períodos destaca-se, pela negativa, a situação da turma 1º B, turma que em ambos os 

períodos letivos considerados apresenta cerca de metade dos alunos sinalizados no indicador em causa, e, mais 

grave ainda, atinge também valores preocupantes na percentagem de alunos da turma nesta situação.  

Em diversas turmas a situação agravou-se do segundo para o terceiro período, quer pelo aumento dos módulos 

lecionados, quer pelas questões relativas à alteração imposta às atividades letivas em virtude da pandemia. 

 



                                   
 

RAI                    

Página | 11 

 

1.2.2 – AÇÕES DE MELHORIA 
 

 

AÇÕES DE MELHORIA PARA O INDICADOR “DIFICULDADES DE PROGRESSÃO MODULAR” 

SITUAÇÕES 

IDENTIFICADAS 
ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR 

Desinteresse escolar  

/  

Absentismo 

/  

Falta de  

organização pessoal 

- Maior responsabilização dos Encarregados de Educação;  

- Procurar estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal docente e não docente;  

- Deteção precoce de situações de falta de interesse, motivação e/ou assiduidade;  

- Encaminhamento das mesmas para o SPO;  

- Adequação do horário letivos a momentos para a reposição das horas em falta; 

Problemas tecnológicos  

de acesso às aulas online 

- Regresso das aulas presenciais regulares; 

- Em caso de impossibilidade de regresso às aulas regulares, elaborar e concretizar um plano de intervenção diferenciada, em 

que, pese embora a escola não disponha de possibilidade de fornecer acesso à internet nessas situações, se encontrem parceiros 

(Câmara Municipal; CLDS; Operadoras) para procurar eliminar ou minorar o impacto dessa limitação 
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AÇÕES DE MELHORIA PARA O INDICADOR “DIFICULDADES DE PROGRESSÃO MODULAR” 

SITUAÇÕES 

IDENTIFICADAS 
ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR 

Dificuldades diversas na 

compreensão e 

assimilação dos 

conteúdos programáticos 

- Reforço dos mecanismos de apoio previstos e disponíveis na Escola;  

- Estabelecimento no horário das atividades letivas de momentos para as atividades de recuperação de módulos por concluir. 

 - Maior envolvimento dos Encarregados de Educação nas atividades de recuperação de módulos por concluir;  

- Procurar estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal docente e não docente;  

- Deteção precoce de situações de dificuldades de compreensão e assimilação.  

- Reforço dos mecanismos de apoio previstos e disponíveis na Escola;  

- Encaminhamento das situações para o SPO; 

Gravidez  

- Implementação de atividades relativas à necessidade de adoção de comportamentos seguros a nível da prevenção de gravidez 

indesejada e de contração de doenças sexualmente transmissíveis. 

- Em caso de alunas grávidas, procurar estabelecer estratégias para conciliar a frequência das aulas com o decurso da gravidez. 

No ano corrente, as alunas nessa situação, inscritas no primeiro, pouco compareceram nas atividades letivas, não permitindo a 

adoção desta estratégia, pelo que eventuais novas situações terão que ser abordadas o mais precocemente possível. 
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1.3 – INDICADOR “TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES” 
 

1.3.1 – ANÁLISE DA CAUSA 
 

 

PERCENTAGEM DE ATIVIDADES 

PREVISTAS REALIZADAS 
ANÁLISE DA CAUSA 

1º 

PERÍODO * 

3º 

PERÍODO * 

3º 

PERÍODO * 

94,1 % 73,5 % 29,2 % 

No primeiro período somente duas atividades previstas ficaram por realizar. Uma por desinteresse e cansaço da 

comunidade educativa com uma atividade que já decorria há alguns anos, e outra por motivos externos à escola. 

No segundo e terceiro períodos todas as atividades não realizadas decorreram de contingências associadas à Pandemia, 

sendo que diversas atividades previstas para o segundo período foram sendo sucessivamente adiadas e posteriormente 

canceladas, e que o terceiro período ficou também irremediavelmente comprometido.  

Assim, a Pandemia, mais do que principal foi, praticamente, causa única da execução do plano de atividades abaixo do 

desejável, e pela sua gravidade, inviabiliza qualquer outra leitura / perspetiva. Sem pandemia, a execução teria rondado 

valores perto dos 100% de execução. * Taxa de execução considerando as 

atividades previstas para o período. 
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1.3.2 – AÇÕES DE MELHORIA 
 

AÇÕES DE MELHORIA PARA O INDICADOR “TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES” 

SITUAÇÕES 

IDENTIFICADAS 
ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR 

Pandemia 

- Na elaboração do próximo Plano Anual de Atividades considerar somente atividades que possam concretizar-se perante as 

circunstâncias tal como as conhecemos atualmente. Revisões posteriores podem remeter para o ajustamento / alargamento do 

Plano de Atividades, se a situação pandémica evoluir favoravelmente permitindo a realização de mais atividades. 
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1.4 – INDICADOR “TAXA DE DESISTÊNCIAS POR PERÍODO LETIVO” 
 

1.4.1 – ANÁLISE DA CAUSA 
 

DESISTÊNCIAS DE FREQUÊNCIA  

ANÁLISE DA CAUSA 
2º PERÍODO 

ALUNOS | % 

3º PERÍODO 

ALUNOS | % 

1 | 0,735% 0 | 0% 
- Aluno maior de idade que escolheu transitar para o mercado de trabalho, desenvolvendo atividade profissional na área 

de atividade em que recebia nesta escola formação profissional. 

 

1.4.2 – AÇÕES DE MELHORIA 
 

AÇÕES DE MELHORIA PARA O INDICADOR “TAXA DE DESISTÊNCIA” 

SITUAÇÕES IDENTIFICADAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR 

Aluno que transita para a área profissional 

em que se encontra a receber formação na 

Escola, abandonado a mesma 

- Valorizar junto dos alunos em iminente abandono escolar o reconhecimento do curso, o valor da dupla 

certificação obtida no final do mesmo, bem como o impacto da ausência das aprendizagens ainda por realizar 

na sua vida profissional futura. 
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1.5 – INDICADOR “MÉDIA DE SATISFAÇÃO DOS FORMANDOS COM OS MÓDULOS CONCLUÍDOS”  
 

1.5.1 – ANÁLISE DA CAUSA 

 

 

MÉDIA DE SATISFAÇÃO DOS 

FORMANDOS COM  

OS MÓDULOS CONCLUÍDOS 
ANÁLISE DA CAUSA 

1º E 2º PERÍODO 

(MÓDULOS 

AVALIADOS ATÉ 

13/03/2020) 

3º PERÍODO 

4,29 

Não recolhido 

/ Pandemia / 

Recolhidas 

informações 

sobre as 

disciplinas (Em 

apuramento) 

O valor obtido nos módulos aferidos neste indicador foi positivo e acima do valor previsto. Não obstante pretende-se 

continuar a trabalhar para melhorar quer os resultados, quer o próprio instrumento de recolha, já utilizado 

anteriormente, o qual se revelou pouco adequado a tratamento estatístico das informações. 

Este indicador não foi recolhido após a interrupção por motivo de pandemia na medida em que a recolha do mesmo tal 

como estabelecida não era compatível com o ensino à distância.  

Posteriormente concluiu-se a conceção de um novo mecanismo de inquirição, mas considerando o ensino à distância e 

o tempo entretanto decorrido, foi aplicado à satisfação com a disciplina, num único momento, e não aos módulos 

concluídos. 
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1.5.2 – AÇÕES DE MELHORIA 
 

AÇÕES DE MELHORIA PARA O INDICADOR “MÉDIA DE SATISFAÇÃO DOS FORMANDOS COM OS MÓDULOS CONCLUÍDOS” 

SITUAÇÕES IDENTIFICADAS ESTRATÉGIAS A IMPLEMENTAR 

Pouca sensibilidade dos alunos para a 

importância desta ferramenta 

Trabalhar a sensibilização para esta ferramenta como forma de expressão da posição individual e do conjunto 

de formandos perante as questões abordadas no inquérito e, consequentemente, difundir o mesmo como 

instrumento essencial para a melhoria de eventuais pontos menos conseguidos no que concerne ao 

desempenho dos módulos dos cursos ministrados na EPTomar 

Meio de recolha pouco adequado ao 

objetivo de tratamento estatístico detalhado 
Construção de um mecanismo de inquirição adequado aos objetivos pretendidos.  
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2 – OUTRAS SITUAÇÕES  / AÇÕES DE MELHORIA 
 

 

PROCESSO SITUAÇÕES IDENTIFICADAS AÇÃO DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO 

Planeamento 

e Desenvol  

-vimento 

Regulamento Interno omisso em relação 

ao EQAVET e ao Sistema de Garantia da 

Qualidade no Ensino na EPTomar 

Revisão do Regulamento Interno no que 

concerne à inclusão da temática do 

EQAVET e do Sistema de Garantia da 

Qualidade no Ensino na EPTomar 

Com base nos habituais mecanismos de revisão 

do Regulamento Interno adotados na EPTomar, 

propor ao Órgãos Competentes a revisão do 

Regulamento Interno para colmatar a situação 

identificada 

Planeamento 

e Desenvol  

-vimento 

Regulamento Interno omisso em relação 

ao Regulamento Geral de Proteção de 

Dados 

Revisão do Regulamento Interno no que 

concerne à inclusão da temática do 

Regulamento Geral de Proteção de 

Dados 

Com base nos habituais mecanismos de revisão 

do Regulamento Interno adotados na EPTomar, 

propor ao Órgãos Competentes a revisão do 

Regulamento Interno para colmatar a situação 

identificada 

Planeamento 

e Desenvol  

-vimento 

Inexistência de uma codificação de 

documentos 

Conceção de uma estrutura de 

codificação e codificação de todos os 

documentos utilizados na escola 

Segundo semestre de 2020 
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PROCESSO SITUAÇÕES IDENTIFICADAS AÇÃO DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO 

Educação e 

Formação 

Profissional 

Desinteresse dos alunos e dos seus 

representantes, (Delegados e Sub-

delegados), nas atividades do Conselho 

dos Delegados de Turma e do Conselho 

dos Alunos / Formandos 

Estimular junto dos delegados e sub-

delegados de turma o trabalho em 

conjunto para permitir aos alunos uma 

presença mais representativa na vida da 

Escola. Atividade já realizada 

anteriormente na vida da escola, com 

resultados irregulares, mas globalmente 

fracos. 

Considerando a situação atual de Pandemia, 

procurar implementar após o arranque do 

próximo ano letivo. 

Educação e 

Formação 

Profissional 

Pouco envolvimento dos Pais e 

Encarregados de Educação na relação 

com a EPTomar 

Procurar reimplementar processos e 

revalidar esforços anteriores para 

organizar estrutura representativa dos 

pais / encarregados de educação.  

Esta atividade é uma ação de melhoria, 

pese embora já tenha sido tentada por 

diversas vezes ao longo da vida da 

EPTomar, embora sempre sem sucesso, 

por desinteresse dos destinatários. 

Considerando a situação atual de Pandemia, 

procurar implementar após o arranque do 

próximo ano letivo. 

 



                                   
 

RAI                    

Página | 20 

 

 

PROCESSO SITUAÇÕES IDENTIFICADAS AÇÃO DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO 

Educação e 

Formação 

Profissional 

Impossibilidade da realização das 

atividades presenciais em decurso da 

situação de emergência por motivo de 

pandemia. 

Recurso a formas não presenciais de 

ministrar os Planos Curriculares 

previstos, assegurar outras atividades 

associadas e os mecanismos de suporte à 

aprendizagem 

Criação e implementação de um Sistema de 

aulas online com recurso a sessões síncronas e 

assíncronas, com transmissão de documentação 

entre os envolvidos no processo educativo 

através de ferramentas de partilha de 

conteúdos. 

Educação e 

Formação 

Profissional 

Por comparação com aulas presenciais, 

verificou-se um maior desinteresse pelas 

atividades letivas de um número 

significativo de alunos 

Utilização de estratégias diversificadas de 

entre as possibilidades oferecidas pelas 

tecnologias de comunicação 

- Mobilização de colegas para sensibilização dos 

formandos menos presentes.  

- Contacto (ou tentativa) regular de 

comunicação entre os formandos e 

Orientadores Educativos e demais formadores; 

- Procura persistente e ativa de mobilização do 

encarregado de educação e / ou familiares dos 

formandos para colaboração no 

acompanhamento do respetivo formando, com 

foco prioritário para a participação do mesmo 

nas atividades implementadas. 
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PROCESSO SITUAÇÕES IDENTIFICADAS AÇÃO DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO 

Educação e 

Formação 

Profissional 

Alunos sem recurso a material 

informático e acesso à internet 

Identificação de formandos na situação 

em causa e disponibilização de 

equipamentos informático e/ou acesso à 

internet. 

Cedência temporária a formandos identificados 

de equipamentos informáticos e/ou acesso 

móvel à internet, de acordo com as 

possibilidades / recursos da escola 

Educação e 

Formação 

Profissional 

Impossibilidade de Defesa da Prova de 

Aptidão Profissional de forma presencial 

em decurso da situação de Pandemia 

Estruturação de mecanismos de apoio e 

de funcionamento para a defesa da PAP 

com recurso a videoconferência 

Realização das defesas da PAP por meio de 

videoconferência 

Gestão 

comple-

mentar e 

educativa 

Dificuldades do Serviço de Psicologia na 

Orientação para o prosseguimento de 

estudos a nível superior, nomeadamente 

a nível de ofertas de cursos superiores, 

processo de inscrição nos exames 

nacionais, divulgação dos mecanismos 

associados à nova forma de acesso ao 

ensino superior para alunos de cursos 

de dupla certificação, acompanhamento 

dos alunos interessados nas diversas 

etapas que foram cumpridas por estes. 

Conceção de um plano de comunicação 

e apoio online, através de troca de 

comunicações em suportes digitais e 

realização de videoconferências 

- Acompanhamento total dos formandos ainda 

em ponderação e dos já estavam decididos no 

que concerne à vontade de aceder ao ensino 

superior. 

- Prestação de apoio e esclarecimentos 

regulares programados, ocasionais, ou em 

resposta a solicitações, sobre os diversos 

momentos e procedimentos das duas diversas 

formas de acesso ao ensino superior. 
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PROCESSO SITUAÇÕES IDENTIFICADAS AÇÃO DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO 

Gestão 

comple-

mentar e 

educativa 

Impossibilidade, em virtude da pandemia, 

de realização das atividades previstas no 

âmbito do programa Erasmus + 

Procura de alternativas para os 

formandos / formadores envolvidos. 

Adiamento da realização das atividades 

programadas para momento a agendar 

futuramente. 

Gestão da 

Qualidade 

Falta de um email associado ao Sistema 

da Qualidade 

Criação de um email específico para 

utilização pelo Grupo Dinamizador da 

Qualidade 

Email: 

qualidade@escolaprofissionaltomar.com 

Gestão da 

Qualidade 

Documentos anteriormente utilizados na 

obtenção de informações sobre a 

satisfação com os módulos não 

adequados ao tratamento de um grande 

conjunto de informações 

Necessidade de adaptar / aperfeiçoar os 

mecanismos de recolha e tratamento de 

informações 

Criação de novos inquéritos com 

características mais vantajosas, quer na forma 

de resposta, quer no tratamento das 

informações recolhidas 

Gestão da 

Qualidade 

Impossibilidade de obtenção de 

respostas aos inquéritos, em papel, de 

satisfação com as disciplinas e o curso 

pela parte dos atuais formandos. 

Criação de inquéritos a realizar online e 

operacionalização dos momentos para a 

resposta aos mesmos 

Aplicação dos inquéritos online aos atuais 

formandos 

 

mailto:qualidade@escolaprofissionaltomar.com
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PROCESSO SITUAÇÕES IDENTIFICADAS AÇÃO DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO 

Gestão da 

Qualidade 

Inexistência de inquéritos sobre as 

informações solicitadas para resposta 

aos indicadores EQAVET, quer a ex-

formandos, quer a entidades 

empregadoras 

Conceção dos e construção dos 

inquéritos necessários, garantindo ainda 

a possibilidade de preenchimento dos 

mesmos online 

Aplicação dos diferentes inquéritos online. 

Envio de pedidos de resposta online aos 

respetivos inquéritos 

Gestão da 

Qualidade 

Necessidade de formas diretas de 

comunicação para sugestões / criticas / 

reclamações pela parte de Stakeholders 

ou outros interessados. 

Aumentar as possibilidades, ao dispor de 

Stakeholders ou outros interessados, em 

fazer chegar à EPTomar reclamações / 

críticas / sugestões / elogios.   

Criação de mecanismos que permitam a 

EPTomar receber, pela parte de Stakeholders 

ou outros interessados, anonimamente ou 

identificados, reclamações / críticas / sugestões 

/ elogios.  

Esses mecanismos serão os seguintes: 

- caixa de comunicação na página eletrónica da 

escola;  

- criação de um endereço de email específico; 

- caixa física em local de fácil acesso na 

EPTomar. 
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PROCESSO SITUAÇÕES IDENTIFICADAS AÇÃO DE MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO 

Gestão da 

Qualidade 

Estrutura do Plano Anual de Atividades 

pouco adaptada à contabilização regular 

de atividades realizadas 

Conceção de uma nova estrutura do 

Plano Anual de Atividades mais adequada 

à contabilização regular de atividades  

Utilização de nova estrutura a partir do ano 

letivo 2020/2021 

Gestão da 

Qualidade 

Necessidade de mecanismos diretos de 

comunicação institucional com os 

stakeholders, nomeadamente para 

divulgação e receção de contributos  

Criação de uma dinâmica de 

comunicação regular com os 

stakeholders, via email, permitindo / 

solicitando que cada comunicação 

emitida seja retribuída com 

contribuições para a melhoria de 

processos 

Envio regular de emails institucionais 

informativos, solicitando sempre sugestões / 

contribuições / opiniões sobre o teor do envio 

e / ou de outros temáticas consideradas 

relevantes pelos stakeholders 

Gestão da 

Qualidade 

Ritmo de Implementação do Sistema de 

Garantia na Qualidade abaixo do 

desejável em virtude da equipa reduzida 

e com outras incumbências, atividade 

intensa de implementação de sistema da 

qualidade e muitas condicionantes 

resultantes da situação de pandemia 

Reajustamento de prazos que a equipa 

estabeleceu inicialmente para si mesma. 

Sistematizar processos, procurar 

organizar a equipa e o tempo de forma 

mais eficiente.  

Expetativa de regresso das atividades 

presenciais. 

Esforço adicional de todos os intervenientes. 

Ajustes no espaço temporal de atividades e nos 

diversos documentos associados à criação e 

implementação de um Sistema de Garantia de 

Qualidade 
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- CONCLUSÃO 
  

 

 

Conforme abordado na introdução de Relatório, este ano letivo revelou-se 

um ano muito diferente, em tantos aspetos, que a muitos níveis é efetivamente um 

ano de múltiplas experiências e aprendizagens.  

Toda a situação que se viveu, quer por conta da pandemia, quer pela criação 

e implementação do Sistema de Garantia da Qualidade obstou a que as atividades 

previstas decorressem como previsto e nos momentos inicialmente previstos. Este 

Relatório de Avaliação Intercalar também foi condicionado pela situação descrita, 

mas temos consciência de que este é um caso, premente, em si mesmo, de algo a 

rever e melhorar, pelo que esta noção é, também ela, um passo no processo de 

melhoria na Educação e Formação Profissional aqui ministrada.  

 

Em relação às situações consideradas neste relatório, quer no que concerne 

a diagnóstico, quer a nível de ações de melhoria, diversas destas já implementadas, 

consideramos que também apontam no sentido que se deseja a um processo de 

sistematização e aperfeiçoamento da qualidade. 

 

 

 (Tomar, 31/07/2020)    


