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Ano letivo 2019-2020



Agenda

1. Informações

2. Preparação do trabalho a realizar



Eixos estratégicos  

Eixo Estratégico 1 – Sucesso Educativo

Eixo Estratégico 2 – Qualidade da Ação Educativa

Eixo Estratégico 3 – Relação Escola – Comunidade: 

Parceria Educativa



Ano 2019/2020 na ESV

Algumas notas…



% Enc. Ed. presentes nas reuniões

2018/2019

1º período 2º período 3º período

Ensino Básico 73% 79% 85%

CEF 69% 74% 81%

Ensino Secundário – Cursos 

Científico-Humanísticos
72% 75% 80%

Cursos Profissionais 60% 57% 66%



Plano de Atividades 

integrador



Atividades 1º período

Dia do Diploma - 22 /11

Quadro de Mérito - 6 /12

Concurso Literário(entrega de prémios) – 17/12 

Natal Solidário – dezembro



AUTOAVALIAÇÃO

EQAVET

Modelo para garantir a qualidade do ensino

profissional, que segue critérios e indicadores

aplicados em outras escolas na Europa.



EQAVET

✓ Pressupõe a divulgação por todos os intervenientes no 

Ensino e Formação Profissional;

✓ Necessita do envolvimento de todos intervenientes -

internos: responsáveis pela gestão da escola, 

alunos/formandos, ex-alunos/formandos, 

professores/formadores, outros profissionais. 

- externos: pais/encarregados de educação, 

empregadores, parceiros de estágio, autarquias, parceiros 

sociais;



EQAVET

Mede-se através dos seguintes Indicadores:

➢ Taxa de conclusão - % de alunos que completam o curso

em relação ao total dos alunos que ingressaram

➢ Taxa de colocação no período de 12-36 meses após

conclusão do curso

% alunos que que estão no mercado de trabalho,

% alunos em formação (incluindo nível superior)

% alunos noutros destinos

% alunos em profissões diretamente relacionadas com o

curso/área de Formação

➢ Satisfação de empregadores



PAPEL DOS ALUNOS E EE NO EQAVET?

❖ Responder a um questionário sobre o grau de

satisfação relativamente ao ensino e formação

profissional aqui desenvolvidos;

❖ Participar em reuniões com os Dir. de Curso /

apresentar sugestões através do e-mail

qualidade.cp@esvalogo.org, de forma que seja

possível contribuírem com sugestões de melhoria.

mailto:qualidade.cp@esvalogo.org


Associação  de Pais e Enc. de Educação 

do AEV

➢ Estatutos

➢ Comissão Instaladora



A Voz 

aos Enc. de Educação…



Make change happen!

Bom ano letivo 2019/2020!


