CURSOS PROFISSIONAIS NOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PÚBLICO, PARTICULAR E COOPERATIVO
E NAS ESCOLAS PROFISSIONAIS

RELATÓRIO
INTERVENÇÃO – II
ACOMPANHAMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DE MELHORIA

2017
ESPRODOURO - Escola Profissional do
Alto Douro
S.JOÃO DA PESQUEIRA
Área Territorial de Inspeção do Norte

IDENTIFICAÇÃO
O E CARAC
CTERIZAÇ
ÇÃO DO ESTABEL
E
LECIMENT
TO DE EN
NSINO
A ESPRODO
OURO ‐ Escola Profissio
onal do Alto Douro (dora
avante desig
gnada Escolaa) situa‐se na
a vila e sedee
do concelho
o de S. João
o da Pesqueira e é detenntora da auto
orização de funcionameento n.º 73, emitida
e
pelo
o
Departameento do Ensin
no Secundárrio, em 22 dee setembro de
d 1999. A entidade
e
prooprietária é a Associação
o
do Desenvo
olvimento do
o Ensino e Fo
ormação Proofissional do Alto Douro ‐ ASDOURO
O.
No ano letivo 2016‐20117 encontram
m‐se em funncionamento
o cinco curso
os profissionnais de nível secundário::
écnico de Restauração
o ‐Variantee
Técnico dee Cozinha/Pastelaria, Técnico dee Restaurante/Bar, Té
Cozinha/Pastelaria, Téécnico de Restauraçãoo ‐ Variantte Restaurante/Bar e Técnico de
e Gestão e
mas Informátticos.
Programaçãão de Sistem

CONST
TITUIÇÃO
O DE TUR
RMAS E G ESTÃO DA
D CARGA
A HORÁR
RIA DOS CURSOS
C
ANO LETIVO 20
016/2017
Os cursos eestão autorizzados pela Direção
D
de S
Serviços Reg
gionais de Ed
ducação do Norte da Direção‐Gerall
dos Estabeelecimentos Escolares (DGEstE‐DS
SRN) e as turmas constituídas ccumprem os requisitoss
legalmentee estipuladoss.
No presente ano letivo, os cursos em
e funciona mento dão continuidad
c
e à oferta exxistente em 2015‐2016 ‐
cursos de T
Técnico de Restauração
R
– variantes dde Cozinha/Pastelaria e Restaurantee/Bar atualm
mente com a
designação
o de Técnico de Cozinha/Pastelaria e de Técnico
o de Restaurrante/Bar) e de Técnico de Gestão e
Programaçãão de Sistem
mas Informá
áticos ‐, com
m exceção do
o curso de Técnico
T
de EEletrónica, Automação
A
e
Computado
ores que apeenas foi lecionado no cicl o de formaçção 2013‐20116.
As aulas dee Educação Física
F
respeittam o intervvalo de uma hora depois de findo o pperíodo para
a o almoço e
este cumpre o tempo estipulado de
e uma hora.
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ANÁLISE
E
RECO
OMENDAÇ
ÇÕES/SUGE
ESTÕES DE
E MELHORIA E OUTRO
OS CAMPO
OS RELEVA
ANTES

Tomando ccomo referên
ncia as recom
mendações/ssugestões de
e melhoria id
dentificadass no relatório
o da anteriorr
intervenção
o, em 10-05-2016, bem como algunns campos considerados
c
s relevantes,, pretende‐sse analisar o
trabalho d
desenvolvido
o pelo estabelecimennto de en
nsino para retificar e colmatarr eventuaiss
desconform
midade legaiss identificadas e melhoraar a ação edu
ucativa.
ORGANIZA
AÇÃO E FUNCIONAME
ENTO DOS CURSOS PROFISSION
P
NAIS DE NÍV
VEL SECUN
NDÁRIO DE
E
EDUCAÇÃO
O
Documento
os Orientadores
Definir, no projeto educcativo, os mo
odos específiccos de organizzação e gestã
ão curricular dos cursos qu
ue ministra,
adequadoss à consecução das aprendizagens que in
integram o cu
urrículo dos allunos.

O Projeto Educativo, ainda
a
não ap
provado peloo órgão competente, passsou a defini r objetivos, estratégias
e
e metas no
o âmbito doss cursos proffissionais.
Integrar noo plano anua
al de atividad
des a planificcação e progrramação de ações,
a
no âm
mbito dos dive
ersos cursos
profissiona
ais, que concreetizam as me
etas fixadas nno projeto edu
ucativo.

O Plano A
Anual de Ativvidades passou a integra r a planificaçção e progra
amação de aações, com explicitação
e
de metas e estratégiass de atuação
o.

ão de turmas e gestão da
d carga horrária dos currsos profissio
onais
Constituiçã
Definir crittérios para a distribuição
d
dos
d alunos pellas entidadess de acolhime
ento que assegguram a FCT,
T, nos termos
do dispostoo na alínea c)
c do n.º 1, do
d artigo 4.º, da Portaria n.º 74‐A/201
13, de 15 de ffevereiro, altterada pelas
Portarias n
n.º 59‐C/2014,, de 7 de marçço e n.º 165‐B
B/2015, de 3 de
d junho.

A Escola d
definiu os crittérios gerais para a elabooração dos horários
h
dos formandos ddos cursos profissionais
e estabeleeceu critérios para a distribuiçãoo dos forma
andos pelass entidades de acolhim
mento que
asseguram
m a FCT (área
as de interessse, localizaçãão geográfica
a e classificaçções curriculaares).
Assegurar q
que a distribu
uição da carga horária globbal pelos difeerentes anos do
d ciclo de forrmação tem, no conjunto
dos três an
nos, um númeero de horas igual,
ig
ou acreescido dos tem
mpos letivos previstos
p
na m
matriz para as
a diferentes
disciplinas dos cursos de
d acordo com
m o estabeleccido no n.º 17.1,
1
do Despacho n.º 1475
758/2004, de 23 de julho,
o n.º 9815‐A//2012, de 19 de julho, con
njugado com o n.º 3, do aartigo 7.º, da Portaria nº
alterado peelo Despacho
74‐A/2013, de 15 de feveereiro.

A distribuiição da carg
ga horária glo
obal pelos ddiferentes an
nos do ciclo de
d formaçãoo tem, no co
onjunto dos
três anos, um número
o total de horas igual aao previsto na
n matriz cu
urricular, nãoo excedendo
o as cargas
horárias an
nuais, seman
nais e diáriass.
Solicitar a ratificação das
d alteraçõess já efetuadass pela Escola
a ao abrigo da
a Circular nº 33/ANQEP/201
15, junto dos
a DGEstE, e de todas as
a alteraçõess introduzida
as na matriz curricular ddos cursos profissionais,
serviços da
inicialmentte inseridas na
n plataforma
a SIGO e autoorizadas pelo Diretor‐Geral dos Estabeleecimentos Esscolares.

A Escola já solicitou a ratificaçã
ão das alteerações efettuadas pela Escola ao abrigo da Circular nº
3/ANQEP//2015, junto dos serviço
os da DGEst E‐DSRN, e de
d todas as alterações introduzidass na matriz
curricular dos cursos profissiona
ais, inicialm ente inserid
das na plataforma SIG
GO e autorizadas pelo
Diretor‐Geeral dos Estaabelecimento
os Escolaress.
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Formação e
em contexto
o de trabalh
ho
Garantir qu
ue os planos de
d trabalho in
ndividuais, dda FCT, depoiss de assinado
os pelas partees, integrem os
o contratos
de formaçã
ão assinados entre a Escolla e o aluno, e explicitem de
d forma clara os objetivoss, conteúdos e os direitos
dos diversoos intervenien
ntes da Escolla e da entidaade onde se realiza
r
a FCT
T, nos termoss do disposto no n.º 6, do
artigo 3.º, d
da Portaria n.º
n 74‐A/2013,, de 15 de feveereiro.

A Escola ccelebrou pro
otocolos com
m as entidaddes de acolh
himento que asseguram o desenvolvvimento de
atividadess profissionaais compatívveis e adeqquadas ao perfil
p
profisssional dos ccursos e subscreveu o
contrato d
de formação
o com os form
mandos. Estte documentto, apesar de
e ter passaddo a integrar o plano de
trabalho in
ndividual, id
dentificando os objetivoss, o conteúd
do, a programação, o peeríodo, o ho
orário e o(s)
local(ais) d
de realizaçãão das ativid
dades e as fformas de monitorizaçã
m
ão e de acoompanhamen
nto, com a
identificaçção dos responsáveis da
d Escola e da entidade onde se realiza a FC
CT, ainda não cumpre
totalmentte os termoss do disposto
o no n.º 6, ddo artigo 3.º,, da Portaria
a n.º 74‐A/20013, de 15 de
e fevereiro,
porquanto
o ainda carecce da explicittação dos dirreitos dos diversos interv
venientes.

Serviço doccente
Estimular a frequência de ações de formação coontínua no âm
mbito do enssino profissionnal e analisa
ar o impacto
dessa form
mação na melh
horia das prátticas pedagóggicas

Pese emb
bora o factto de a Esccola ter proomovido fo
ormação acrreditada, a mesma ain
nda não é
especificamente direccionada para
a o âmbito do ensino profissional, não sendoo possível vislumbrar o
efetivo impacto na meelhoria das práticas pedaagógicas/edu
ucativas.

ão pedagóg ica
Estruturas e cargos de coordenaçã
Desenvolveer mecanismo
os sistemático
os e regularess de monitoriz
ização educattiva que perm
mitam aferir os
o resultados
alcançadoss face às meta
as previamen
nte estabeleciidas.

As estrutu
uras de coorrdenação educativa e suupervisão pedagógica pa
assaram a reealizar a mo
onitorização
educativa,, reforçando a regularida
ade de análisse e reflexão sobre os pro
ocessos e os resultados escolares.
e
Disponibilizzar tempo pa
ara que o dirretor de cursoo, nos termoss do n.º 33 e das alíneas b) e h), do n.º
n 33.1., do
Despacho n
n.º 14758/20004, de 23 de julho, e dos n.ºs 1 e 2, do
d artigo 8.º,, da Portariaa n.º 74‐A/201
13, de 15 de
fevereiro, a
assegure a arrticulação ped
dagógica entrre as diferenttes disciplinass e componenttes de formaçção do curso
e coordenee o acompanhamento e a avaliação do ccurso.

O diretor de curso paassou a disp
por de um ttempo semanal para co
oordenar o acompanha
amento e a
avaliação do curso co
om os diretores de turm
ma. Contudo,, ainda não foram criadoos tempos de
d trabalho
comuns qu
ue permitam
m assegurar a articulaçãoo pedagógica
a entre as differentes discciplinas e componentes
de formaçção, com os docentes
d
e/o
ou equipa pe dagógica.

GESTÃO CURRICULAR
R E AVALIAÇ
ÇÃO DAS A PRENDIZAG
GENS
Gestão curricular
Instituir um
m planeamen
nto pedagógicco que assum
ma integralm
mente a modu
ularização doo currículo, reforçando o
desenvolvim
mento de ativvidades transsdisciplinaress que substan
nciam a vivênccia de um proj
ojeto de desen
nvolvimento
do currícullo adequado ao seu conte
exto e integrrado no projeeto educativo e a diferennciação de estratégias e
atividades,, tendo em co
onta as apren
ndizagens antteriores e os ritmos
r
de aprrendizagem ddos formando
os, as saídas
profissiona
ais e os perfis de desempen
nho profissionnal dos cursoss.

O planeam
mento pedag
gógico continua sem deemonstrar te
er em consid
deração as ssaídas profisssionais dos
respetivoss cursos e a modularizaçção do currícculo, assim como
c
o conttributo de caada uma e de
d todas as
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disciplinass do plano cu
urricular para atingir as capacidadess, atitudes e comportam
mentos que se
s pretende
que cada fformando attinja no final do seu perrcurso e as atividades tra
ansdisciplinaares que sub
bstanciam a
vivência d
de um projeto de desen
nvolvimentoo do currícullo adequado
o ao seu coontexto e inttegrado no
projeto ed
ducativo.
Aprofundar a monitoriização das medidas
m
de ppromoção do sucesso dessenvolvidas nnos cursos profissionais,
mente de reccuperação do
os módulos eem atraso, para
p
se avaliiar a sua efficácia e reajjustá‐las às
nomeadam
necessidad
des dos forma
andos.

A Escola evidencia teer preocupa
ações com a monitorizzação das medidas
m
de promoção do
d sucesso
desenvolvvidas nos currsos profissionais, nomeeadamente de recupera
ação dos móódulos em atraso,
a
para
avaliar a ssua eficácia e reajustá‐la
as às necessiidades dos formandos.
f
Neste
N
sentiddo, fruto da análise dos
resultadoss da avaliação interna, do
os questionáários aplicados aos forma
andos, bem como a apre
eciação dos
conselhos de turma/ccurso, departtamentos e conselho pe
edagógico permitiu
p
elabborar o Plan
no de Ação
Estratégicca elaborado
o para os an
nos letivos 22016/2017 e 2017/2018 e definir meedidas de combate ao
insucesso,, e para cadaa uma destass, metas, obj etivos e indicadores de avaliação.
a
Formalizarr a autoavalia
ação do forma
ando nas difeerentes fases do projeto PA
AP dando‐se ccumprimento
o ao definido
na alínea d
d), do n.º 4, do
o artigo 17.º, da Portaria nn.º 74‐A/2013, de 15 de fev
vereiro.

A Escola p
passou a forrmalizar a au
utoavaliaçãoo do formando nas diferrentes fases do projeto PAP dando
cumprimeento ao definido na alín
nea d), do nn.º 4, do arttigo 17.º, da
a Portaria n..º 74‐A/20133, de 15 de
fevereiro.
Avaliação d
das aprendizzagens
Definir crittérios de ava
aliação dos formandos
f
quue estejam de
d acordo com o estabeleecido no artiigo 12.º, da
Portaria n.º 74‐A/2013.

Os critério
os e os proceedimentos de
e avaliação, definidos pe
elo conselho
o pedagógicoo, ouvidas ass estruturas
de coordeenação educcativa e supe
ervisão pedaagógica, ainda não evid
denciam ter em conta os
o perfis de
desempen
nho e as cap
pacidades trransversais a todo o pla
ano de estud
dos bem coomo a particcipação dos
formandos em projeto
os de ligação
o da Escola coom a comun
nidade e o mundo de trabbalho.
Fomentar a aferição, en
ntre os professsores, dos ccritérios de av
valiação relattivos às aprenndizagens e aos
a projetos
profissiona
ais.

A aferição
o dos critério
os de avalia
ação, pelos ddocentes, re
elativamente
e às aprend izagens e ao
os projetos
profissionaais, ainda nãão é uma prática que sejaa evidente.
Efetuar a a
avaliação diag
gnóstica no in
nício de cada módulo.

A avaliação diagnósticca no início de
d cada móddulo carece de
d maior sisttematicidadee de modo a adequar o
planeamento ao ritmo
o de aprendizzagem dos fformandos.
Registar em
m pauta, parra que se posssam tornar ppúblicas, as classificações
c
s obtidas na PAP, como estabelece
e
a
alínea e), d
do n.º 2, do arrtigo 17.º, e o n.º 6, do artiigo 22.º, da Portaria
P
n.º 74
4‐A/2013, de 115 de fevereirro.

As classificcações obtid
das na PAP passaram a ser registadas em pauta
a, conforme estabelece a alínea e),
do n.º 2, do artigo 17.ºº, e o n.º 6, do artigo 22.ºº, da Portaria
a n.º 74‐A/20
013, de 15 dee fevereiro.

MONITORIIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
A
DOS RESU LTADOS E CAPACIDAD
C
DE DE MELH
HORIA DA ESCOLA
E
Resultadoss por curso e ciclo de forrmação
Definir indic
icadores que garantam
g
a qualidade
q
dass aprendizageens e da forma
ação profissioonal

A Escola passou a definir
d
algun
ns indicado res e meta
as que proccuram asseggurar a qua
alidade das
gens e da fo
ormação profissional, ddesignadame
ente, reduçã
ão do insuceesso (10% ao
a ano), do
aprendizag
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abandono escolar (25%
% ao ano).
Os resultad
dos dos curssos concluído
os em 2016 apresentam
m taxas de co
onclusão baixxas ‐ 46,2% (Técnico de
Eletrónica,, Automação
o e Computa
adores) e 61,,1% (Técnico
o de Restaurração, variannte Cozinha//Pastelaria),
verificando
o‐se, neste último
ú
uma ligeira melhooria relativam
mente a 2015
5.
As taxas dee desistênciaa permanece
em, ainda, baastante elevvadas registando‐se umaa taxa de 38,5
5% no curso
de Técnico
o de Eletrón
nica, Automação e Com
mputadores, superior à verificada nno curso de Técnico de
Restauraçãão, variante Cozinha/Pa
astelaria (222,2%) que se mantém estável com
mparativame
ente a 2015
(22,7%), co
onstituindo este
e indicado
or aquele qu e mostra serr a principal causa
c
de nãoo conclusão dos cursos.
A não concclusão dos cursos por motivo de móódulos em atraso, em contrapartida, apresenta valores
v
mais
baixos mas merecedores de atençção por partte dos responsáveis, dad
do que regisstam 15,4% (Técnico de
Eletrónica,, Automação
o e Computa
adores) e 16,,7% (Técnico
o de Restaurração, variannte Cozinha//Pastelaria),
verificando
o‐se, contudo, uma ligeirra melhoria nneste último
o relativamen
nte a 2015 (118,25).
Quanto à empregabilidade dos fo
ormandos veerifica‐se que as taxas nas
n respetivaas áreas de educação e
formação dos cursos são muito baixas
b
16,7%
% (Técnico de
d Eletrónica, Automaçção e Computadores) e
36,4% (Téccnico de Restauração, variante
v
Cozzinha/Pastela
aria) e inferiores às da empregabilidade geral,
verificando
o‐se, ainda, um
u agravam
mento no cur so de Restau
uração, relattivamente a 2015, em qu
ue cifrou em
76,9%.
ndo a possibilidade que
e esta modaalidade de ensino
e
secundário perm
mite aos forrmandos de
Consideran
prosseguirrem estudoss, esta não constituiu uuma opção, dado que apenas
a
um fformando do
d curso de
Técnico dee Restauração, variante Cozinha/Past
C
telaria prete
endeu seguir essa via.

ão dos resulta
ados
Monitorizaçção e avaliaçã
Instituir meecanismos dee monitorizaçção dos proceessos e dos reesultados escolares dos foormandos ade
equados aos
cursos proffissionais de nível
n
secundá
ário de educaçção.

A Escola aainda não deesenvolveu mecanismos,
m
, sistemático
os e regulare
es, de monit orização doss processos
e dos resu
ultados escolares, adequ
uados aos cuursos profisssionais de nív
vel secundá rio de educa
ação, como
por exemp
plo o EQAV
VET – Quadro
o de Referênncia Europeu
u de Garantia da Qualida
dade para a Educação e
Formação Profissional,, de modo a monitorizaar, avaliar e melhorar a eficiência daa oferta de educação
e
e
de das práticcas de diferenciação pedagógicas, coom vista à melhoria
m
dos
formação profissional e a qualidad
resultadoss.
Analisar oss resultados escolares
e
de modo
m
a identtificar, as com
mponentes curriculares porr curso, onde
e se verificou
sucesso ou insucesso e ponderar
p
as ra
azões explicaativas; as variiáveis que con
ntribuíram paara o sucesso obtido pelos
e três anos;; as razões qu
ue explicam a percentagem
m de formandos que não
formandoss que concluírram o curso em
concluíram
m o curso em três
t anos; os fatores
f
expliccativos das desistências/abandono escoolar; a aceita
ação externa
do nível dee formação prestado
p
e a satisfação ddas necessida
ades formativ
vas do tecidoo económico e social e a
articulaçãoo com as em
mpresas loca
ais no sentiddo de proporrcionar a insserção no meercado de trrabalho dos
formandoss que concluííram os curssos, tomandoo como referrência as tax
xas de emprregabilidade na área de
educação e formação.

Apesar de terem sido criados algu
uns indicadoores para trattar os resultados dos cu rsos profissionais, falta
o a reorientaar a ação ed
ducativa do
identificarr as variáveiss/fatores explicativos doos indicadorres de modo
estabelecimento de en
nsino, com reflexo
r
na quualidade da formação
f
e dos
d resultaddos, como po
or exemplo:
(i) na identificação e ponderação
p
das
d razões eexplicativas, por curso, das
d componeentes curricu
ulares onde
se verificou sucesso ou
u insucesso e das causass de abandon
no/desistência; (ii) na avaaliação, tomando como
referência as taxas dee empregab
bilidade nas áreas de ed
ducação e fo
ormação doos cursos, da
a aceitação
externa do
o nível de formação presstado e a sattisfação das necessidade
es formativaas do tecido económico
e social, e (iii) na aprecciação da artticulação com
m as empressas locais no sentido de pproporcionar a inserção
no mercad
do de trabalh
ho dos que concluíram o s cursos.
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Capacidade de melhoria
Aprofundar o processo de
d autoavalia
ação da Escolla de modo a permitir a ela
aboração de pplanos de açã
ão que visem
a melhoria da organizaçção e do funciionamento doos cursos e do
o sucesso esco
olar e profissiional dos form
mandos.

A Escola tem vindo a construir o seu proceesso de auttoavaliação, tendo, na sequência do
d mesmo,
elaborado
o um plano de ação que
e contemplaa as áreas de
d melhoria, os objetivoos e as metas a serem
alcançado
os, as açõess a desenvo
olver e a reespetiva callendarização
o, as tarefa s específica
as a serem
executadaas em cada uma das ações,
a
os reesponsáveis para a tare
efa ou tareffas, os indiccadores de
realização
o dos objetivo
os e das mettas, cujo imppacto importta ainda avaliar.
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CONCL
LUSÕE
ES FINA
AIS
CONCL
LUSÕES
S FINAIS
balho desenvvolvido pela Escola e co
om o objetiv
vo de contribbuir para a correção dee
Feita a anáálise do trab
procedimen
ntos, tendo em vista a sua
s conform idade legal, são concedidos 90 diass para pôr em
m prática ass
recomendações abaixo indicadas, enviando
e
os ddocumentoss comprovativos para a rrespetiva áre
ea Territoriall
o:
da Inspeção


plicitar, no plano de trab
balho individ ual da forma
ação em con
ntexto de traabalho (FCT)), os direitoss
Exp
e o
os deveres dos
d diferentes interveniientes (esco
ola, entidade
e de acolhim
mento e forrmando), dee
aco
ordo com o estabelecido
e
o no n.º 6, ddo artigo 3.º, da Portaria
a n.º 74‐A/2 013, de 15 de
d fevereiro,,
alteerada pelas Portarias
P
n.º 59‐C/2014, dde 7 de marçço e n.º 165‐B/2015, de 3 de junho;



Cerrtificar que o diretor de curso
c
asseguura a articulação pedagóg
gica entre ass diferentes disciplinas e
com
mponentes de
d formação
o, nos termoos dos n.º 1 e 2, do arttigo 8.º, e nn.º 3, do arttigo 18.º, daa
Porrtaria n.º 74‐‐A/2013, de 15
1 de fevere iro, alterada
a pelas Porta
arias n.º 59‐C
C/2014, de 7 de março e
n.º 165‐B/2015, de 3 de junh
ho;



mentos de avvaliação que
e tenham em
m consideraçção a especifficidade doss
Deffinir critérioss e procedim
perffis de desem
mpenho, as capacidades
c
transversaiss a todo o plano de estuddos e a participação doss
form
mandos em projetos de ligação da E
Escola com a comunidade e o mundoo do trabalho, conformee
estaabelecido no
o n.º 1 do arrtigo 12.º daa Portaria n..º 74‐A/20133, de 15 de ffevereiro, altterada pelass
Porrtarias n.º 59
9‐C/2014, de 7 de março e n.º 165‐B/2
2015, de 3 de
e junho;



Fom
mentar a reaalização, entre os profeessores, da aferição
a
doss critérios dee avaliação relativos àss
aprendizagens e aos projeto
os profissionnais, em cum
mprimento do
o disposto n os artigos 10
0.º e 12.º, daa
Porrtaria n.º 74‐‐A/2013, de 15
1 de fevere iro, alterada
a pelas Porta
arias n.º 59‐C
C/2014, de 7 de março e
n.º 165‐B/2015, de 3 de junh
ho;



Asssegurar de forma
f
sistem
mática e coontínua a avaliação dia
agnóstica e formativa de modo a
do planeam
pottenciar a diferenciação
d
o de estraatégias e adequação
a
mento aos ritmos dee
aprendizagem dos forman
ndos, promoovendo o su
ucesso e red
duzindo o n úmero de módulos
m
em
m
atraaso, bem co
omo informa
ar o formanddo e o encarregado de educação soobre os prog
gressos e ass
dificculdades e incrementar a autoestim
ma, nos term
mos do n.º 2,
2 do artigo 110.º, da Porrtaria n.º 74‐‐
A/2013, de 15 de fevereiro, alterada pellas Portariass n.º 59‐C/20
014, de 7 de m
março e n.º 165‐B/2015,,
de 3 de junho.

horar a qualidade da açã o educativa,, indicam‐se os seguintess aspetos a aperfeiçoar:
a
Com o objeetivo de melh


Pro
omoção de ações de form
mação contíínua direcion
nadas para a avaliação e para a gesttão modularr
do currículo, no
o sentido de
e potenciar a motivação
o e mobilizaçção do pesssoal docente
e para novass
mas de orgaanização ped
dagógica, reeforçando oss impactos nas
n práticas letivas e nos resultadoss
form
doss formandos.



Construção do planeamen
nto pedagóg ico que gara
anta a modu
ularização ddo currículo e que tenhaa
em consideraçãão as saídas profissionaiss dos respetivos cursos, evidencie o contributo de
d cada umaa
e d
de todas as
a disciplina
as do planno curricula
ar para atingir as caapacidades, atitudes e
com
mportamentos que se pretende quue cada forrmando atin
nja no final do seu percurso e ass
ativvidades transdisciplinare
es que substtanciam a vivência de um
u projeto dde desenvolvimento do
o
currrículo adequ
uado ao seu contexto
c
e inntegrado no projeto educativo;
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Dessenvolvimen
nto de mecanismos de m
monitorizaçã
ão dos processos e dos rresultados esscolares doss
form
mandos adequados aos cursos
c
profisssionais;



Con
nsolidação do processo de
d autoavali ação da Escola e avaliaçção do impaccto do plano
o de ação naa
melhoria da org
ganização e funcionameento dos curssos profissionais e nos reesultados do
os respetivoss
mandos.
form

10-02-2017
1

Porto
A equipa inspetiva
Casimiro C
Cerqueira Veeloso
António O
Osório
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