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PLANO DE AÇÃO

Nome da entidade formadora
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído)

EPRAL- Escola Profissional da Região Alentejo
Morada e contactos da entidade formadora
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras
unidades orgânicas)

Avenida Dinis Miranda, 116 7005-140 Évora
266759100
geral@epral.pt
Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora

Cláudio Carvalho Ramos
Diretor da EPRAL
266759100
director@epral.pt

Data da elaboração deste documento: 18 de janeiro de 2021.
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1. Enquadramento
A autoavaliação da qualidade é assumida como um exercício sistemático, contínuo, integrado,
estratégico e participado, que pressupõe vários momentos de balanço, reflexão e
monitorização da atividade desenvolvida, do caminho percorrido e dos resultados alcançados,
com vista à identificação de áreas de intervenção prioritárias e a (re)definição de estratégias
de atuação da Escola.
Assim, a construção de uma cultura de melhoria contínua baseada em práticas de
autoavaliação está intrinsecamente associada à aplicação do ciclo de garantia e melhoria da
qualidade PDCA, pelo que nos é possível melhorar a qualidade do trabalho realizado.
Neste documento operacionalizamos o alinhamento do nosso sistema de garantia da
qualidade com o Quadro EQAVET.
A elaboração deste Plano de Ação (PA) teve em consideração os princípios EQAVET de todo o
processo de alinhamento1, o Projeto Educativo da EPRAL vigente e as práticas de autoavaliação
já em curso desde há praticamente três décadas.
O PA corresponde, portanto, a um exercício de antecipação de constrangimentos e/ou desvios
face aos objetivos e metas traçados e de planeamento e implementação do próprio processo
de melhoria. Na sua elaboração foram considerados essencialmente os indicadores
obrigatórios do referido Quadro (cf. Guia paro o Processo de Alinhamento com o Quadro
EQAVET), os quais são determinantes para que a EPRAL possa melhorar o sucesso educativo
dos seus formandos/alunos, os seus percursos de transição escola-emprego e sua
empregabilidade, uma vez diplomados. Tal como preconizado no “Documento Base”, esses
indicadores são os seguintes:




Taxa de conclusão nos cursos de EFP (indicador n.º 4 do EQAVET):
Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP (indicador n.º 5 do EQAVET)
Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador n.º 6 do
EQAVET):

Os objetivos do processo de alinhamento, definidos pela EPRAL (Cf. “Documento Base”) estão
relacionados e abrangem:





A visão da Escola sobre a melhoria da qualidade da oferta de Ensino Profissional;
A conjugação dos objetivos estratégicos da instituição com o sistema de qualidade;
A articulação com o plano de formação dos docentes com as opções estratégicas da
instituição;
As parcerias da Escola e as ações de mobilização dos stakeholders externos que
cooperam com a instituição e, dessa forma, se assumem como imprescindíveis ao
sucesso da sua missão;

1

Estes princípios são os seguintes: (i) visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na
gestão da EFP; (ii) envolvimento dos stakeholders internos e externos; (iii) melhoria contínua da EFP
utilizando os indicadores selecionados; (iv) utilização das quatro fases do ciclo de qualidade
(planeamento, implementação, avaliação e revisão). (fonte: guia alinhamento).
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A variedade de atividades e projetos orientados para potenciar as aprendizagens dos
alunos;
Os objetivos e metas a alcançar no sistema de qualidade interno;
As metodologias a utilizar na recolha, tratamento, análise, reflexão e divulgação de
dados no âmbito do sistema de qualidade.

2. Plano de Ação
A estrutura do Plano de Ação baseia-se numa abordagem sistémica da ação/atividade a tomar.
As ações estão em linha os objetivos estratégicos2 definidos pela Escola para o processo de
alinhamento com o quadro EQAVET e com os objetivos operacionais da política de qualidade,
ou seja:





Aumentar a Taxa de Conclusão dos Cursos da EPRAL;
Aumentar a taxa de colocação dos diplomados de cursos da EPRAL;
Melhorar a empregabilidade dos diplomados na área de formação em que se
diplomaram;
Manter a Satisfação dos Empregadores com os Diplomados EPRAL.

Assim, relativamente a cada uma das ações/atividades dos diversos objetivos é apresentada:







A calendarização;
Os responsáveis (funções/cargos) e outros intervenientes;
Os resultados esperados;
Os momentos/periodicidade da sua monitorização;
As formas de divulgação implicadas (quando aplicável);
AS fontes de evidência.

Cabe à equipa responsável pela execução do Plano de Ação (equipa de autoavaliação) o
acompanhamento do desenvolvimento das atividades face ao calendário definido para o
alcance das metas e a realização dos resultados esperados, de forma a permitir a introdução
atempada dos ajustamentos que se revelem necessários. Da análise contextualizada dos
resultados apurados deve resultar, num primeiro momento, um balanço do que foi conseguido
e do que ficou por alcançar face aos objetivos e às metas definidas no Plano de Ação e, num
segundo momento, face a esse balanço, a consensualização das melhorias a introduzir na
gestão da Escola, tendo como base o referencial de alinhamento e tendo em vista o objetivo
último de melhoria contínua da qualidade da EPRAL e do seu contributo para o cumprimento
dos objetivos estratégicos da instituição.
2

Conforme apresentado no “Documento base”, os objetivos estratégicos são: a) Promover o sucesso
educativo/formativo e a satisfação dos stakeholders internos e externos; b) Melhorar a colocação dos
diplomados no mercado de trabalho e em contextos de formação; c) Promover a empregabilidade nas
áreas de formação dos diplomados; d) Garantir as condições facilitadoras da satisfação das entidades
empregadoras.
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Apresentam-se, de seguida, as ações a implementar para cada um dos indicadores relativos
aos objetivos estratégicos do sistema de qualidade da EPRAL alinhado com o quadro EQAVET
(cf. quadros).
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INDICADOR 4a: Taxa de conclusão nos cursos de EFP – Número de formandos que concluíram com êxito cada modalidade
Descrição do indicador: percentagem dos formandos que completam cursos da EPRAL (isto é, aqueles que obtêm uma qualificação) em relação ao total de
formandos que ingressam nesses cursos.
Baseline Ciclo 2016/2019
68,1%

Meta Ciclo 2018/2021
70%

Meta Ciclo 2019/2022
73%

Meta Ciclo 2020/2023
75%

Objetivo N.º 1: Reduzir o abandono escolar/desistência

Ação/Atividade

Calendarização Responsáveis e
(prazos)
Intervenientes

Desenvolver atividades que promovam o bem-estar e
estimulem a motivação dos alunos

Ao longo do ano

Realizar planos de recuperação individuais de trabalho.

Ao longo do ano

Sinalizar e intervir junto dos alunos com dificuldades na
aprovação de módulos e/ou com excesso de módulos em
atraso

Trimestralmente

Utilização da Metodologia de Trabalho de
Projeto/Colaborativo

Ao longo do ano

Orientadores
Educativos (OE)
+
Equipa pedagógica
Coordenadora dos
Orientadores
Educativos (OE)
+
GAOVE
Coordenadora dos
Orientadores
Educativos (OE)
+
Orientadores
Educativos
Direção Pedagógica
+
Equipa Pedagógica

Resultados Esperados

Monitorização
(momentos/periodicidade)

Aumento da satisfação dos alunos Anual
.
Redução anual do n.º médio de
módulos em atraso.

Trimestral

Redução anual do n.º médio de
módulos em atraso.

Anual

Realização de, pelo menos um,
projeto no âmbito da cidadania e
desenvolvimento nas turmas de
1.º e 2.º anos

Trimestral
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Comunicação
/ Divulgação
Reuniões com
alunos;
Página institucional
da EPRAL
Reunião da
Coordenadora com
os Orientadores
Educativos

Docs c/
Evidências
Relatórios de
Atividades da
EPRAL
Planos
Individuais de
Trabalho

Reunião da
Relatório de
Coordenadora com progressão
os Orientadores
modular
Educativos (OE)
Conselhos de
Turma;
Página institucional
da EPRAL
Social Media
(Redes Sociais) da
EPRAL

Atas dos
Conselho de
Turma;
Planificação
de Projetos
Específicos

Fomento da adoção de estratégias pedagógicas
diferenciadas que respeitem os diferentes ritmos de
aprendizagem dos alunos, em sala de aula.

Promover ações de valorização da escola e do seu
impacto na vida pessoal futura

Ao longo do ano

Equipa
Multidisciplinar
+
Equipas
Pedagógicas

Uma iniciativa
durante o ano

GAOVE;
+
OE’s;
Diplomados
pela
EPRAL;
Entidades
Empregadoras

Aumento da motivação,
autoestima e relação de pertença
com a escola;
Redução do número de módulos
em atraso,
Diminuição do número de
desistências.
Diminuição do número de
desistências.

Trimestral

Conselhos de
Turma

Atas dos
Conselho de
Turma

Anual

Social Media
Relatórios de
(Redes Sociais) da atividades;
EPRAL
Atas do
Conselho
Pedagógico.

Objetivo Nº 2: Aumentar a satisfação dos alunos

Ação/Atividade

Calendarização
(prazos)

Incorporação, no Plano de Atividades, e realização, de
iniciativas propostas pelos alunos

Duas
iniciativas
durante o ano

Aferição da satisfação dos alunos relativamente à
escola, atividades de ensino aprendizagem e aos
professores

Anualmente

Apoiar iniciativas e a participação da comunidade escolar
em ações de voluntariado social.

Anualmente

Responsáveis e
Intervenientes

Resultados Esperados

Aumento da motivação,
Direção Pedagógica autoestima e relação de pertença
Delegados
e com a escola;
Subdelegados de
Turma
Representantes dos
alunos no CP
Equipa
de
Aumento das taxas de satisfação
autoavaliação
nestes domínios

Dinamização de atividades
Direção Pedagógica próprias na esfera do
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Monitorização
(momentos/periodicidade)

Anual

Comunicação
/ Divulgação

Docs c/
Evidências

Plano Anual
Social Media
(Redes Sociais) da de
Atividades
EPRAL
da EPRAL

Anual

Relatório de
autoavaliação

Anual

Relatório de
autoavaliação
Plano de atividades
Social Media
(Redes Sociais) da Relatório de atividades

Questionários de
avaliação da
satisfação realizados
aos alunos

voluntariado;
Participação em iniciativas
externas na esfera do
voluntariado.

Professores
Alunos
Dinamizar projetos de intercâmbio e/ou de mobilidade
internacional de alunos

Anualmente

Redução anual do
n.º
médio
de
módulos em atraso.
Direção Pedagógica

EPRAL

Promoção (em cada ano letivo),
Anual
de duas ações de intercâmbio
e/ou de mobilidade de alunos e de
professores, integradas nos
respetivos planos de formação, no
âmbito de programas
comunitários (e.g., “Erasmus+”).

da EPRAL
Página institucional da
EPRAL

Página institucional Relatórios de
da EPRAL
realização das
atividades.
Social Media (Redes Página institucional da
Sociais) da EPRAL EPRAL

Objetivo Nº 3: Melhorar o relacionamento com os Encarregados de Educação

Ação/Atividade
Fomentar a participação de Pais/Encarregados de
Educação nas reuniões trimestrais promovidas pelos
Orientadores Educativos

Calendarização
(prazos)

Trimestralmente

Responsáveis e
Intervenientes
Coordenadora dos
Orientadores
Educativos (OE)

Resultados Esperados

Monitorização
(momentos/periodicidade)

Melhoria do envolvimento de Pais Trimestral
e EE no percurso escolar dos
seus filhos/educandos

Orientadores
Educativos (OE)

Aferição da satisfação dos Pais/ Encarregados de
Educação relativamente à escola

Anualmente

Equipa
autoavaliação

Aumento da participação de Pais
de e EE na melhoria contínua da
qualidade da EPRAL.
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Anual

Comunicação
/ Divulgação
Relatório de
Coordenação dos
Orientadores
Educativos

Relatório de
autoavaliação

Docs c/
Evidências
Registos de
presença/
participação
em reuniões
promovidas
pelos
Orientadores
Educativos
Questionários
de avaliação
da satisfação
a aplicar aos
Pais/Encarreg
ados de
Educação

Objetivo Nº 4: Melhorar a capacitação dos professores

Ação/Atividade
Fomentar a participação em ações de formação de
professores, de iniciativa própria ou através de
programas de formação profissional

Aferição da satisfação dos professores relativamente
à escola
Criar um subsistema de avaliação de desempenho
profissional docente

Calendarização
(prazos)

Anualmente

Responsáveis e
Intervenientes
Direção Pedagógica

Resultados Esperados
Capacitação os professores em
particular nas áreas da
Diferenciação Pedagógica, da
Pedagogia por Projeto, das
Tecnologias de Informação e
Comunicação (comunidades
virtuais de aprendizagem,
utilização de plataformas
colaborativas, produção e
avaliação de recursos educativos
digitais) e da Cidadania e
Desenvolvimento.

Monitorização

Comunicação
(momentos/periodicidade) / Divulgação
Anual

Aumento da participação de
Anual
de Professores na melhoria contínua
da qualidade da EPRAL.

Anualmente

Equipa
autoavaliação

Anualmente

Direção Pedagógica
Implementação de um subsistema Anual
Professores
de avaliação de desempenho
profissional docente
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Docs c/
Evidências

Relatório de
Atividades da
EPRAL

Produtos e relatórios
de avaliação;
Certificados de
participação nas ações

Relatório de
autoavaliação

Questionários
de avaliação
da satisfação
a aplicar aos
Professores
Relatório de avaliação
de desempenho
profissional docente
Relatório de
Atividades da EPRAL

Relatório de
Atividades da
EPRAL

Objetivo Nº 5: Melhorar o sistema de autoavaliação e garantia de qualidade alinhado com o EQAVET.

Ação/Atividade

Calendarização
(prazos)

Responsáveis e
Intervenientes

Resultados Esperados

Consolidação de um modelo de sistema de garantia
de qualidade, de melhoria contínua e autoavaliação,
alinhado com o sistema “EQAVET” e com o programa
de avaliação externa de escolas da IGEC

Anualmente

Direção Pedagógica
Equipa
de Melhoria do sistema de garantia
de qualidade, de melhoria
Autoavaliação
contínua e de autoavaliação,
alinhado com o sistema
“EQAVET” e com o programa de
avaliação externa de escolas da
IGEC

Revisão dos instrumentos estratégicos de orientação,
de funcionamento e de autorregulação da EPRAL.

set-dez 2021

Direção Pedagógica
Grupo de trabalho Revisão do Projeto Educativo
responsável pela EPRAL 2018-21
revisão do Projeto
Educativo

Divulgação à comunidade escolar e aos stakeholders
externos dos resultados do funcionamento do sistema
de avaliação da qualidade.

Anualmente

Direção Pedagógica
Equipa
de Melhoria do funcionamento da
escola.
Autoavaliação
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Monitorização
(momentos/periodicidade)

Anual

Anual

Anual

Comunicação
/ Divulgação

Docs c/
Evidências

Página institucional Relatórios de
autoavaliação;
da Escola
Relatórios de
acompanhamento dos
percursos pósformação de jovens
diplomados pela
EPRAL.
Relatório de progresso
EQAVET.
Página institucional Atas das
reuniões do
da Escola
Conselho
Pedagógico e
do Conselho
de
Administração
da entidade
proprietária.
Página institucional Atas das
reuniões do
da Escola
Conselho
Pedagógico

INDICADOR n.º 5: Taxa de colocação após conclusão de cursos da EPRAL
Descrição do indicador: Proporção de alunos/formandos que completam um curso da EPRAL e que estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo
nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso.
Baseline Ciclo 2016/2019
60,1%

Meta Ciclo 2018/2021
65%

Meta Ciclo 2019/2022
70%

Meta Ciclo 2020/2023
75%

Objetivo N.º 1: Melhorar a relação entre a Escola e o tecido empresarial

Ação/Atividade
Reuniões com as entidades de acolhimento da FCT e
entidades empregadoras

Visitas dos alunos às empresas e de colaboradores das
empresas à escola

Calendarização
(prazos)

Responsáveis e
Intervenientes

Semestralmente

Direção Pedagógica
+
Coordenadores de
Curso

Anualmente

Direção Pedagógica
+
Coordenadores de
Curso

Resultados Esperados
Aumentar o compromisso
das
Entidades
empregadoras
com
a
EPRAL na definição de
ações que possam contribuir
para a melhoria do ensinoaprendizagem dos alunos
alinhadas
com
as
necessidades
das
empresas;
Aumentar o n.º de entidades
de acolhimento da FCT.
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Monitorização
(momentos/periodicidade)

Comunicação
/ Divulgação

Docs c/
Evidências

Anual

Social Media da
Escola.

Memorando
de reuniões

Anual

Social Media da
Escola.

Relatórios de
Atividades

Objetivo N.º 2: Aumentar o número de alunos empregados (por conta de outrem, por conta própria e a frequentar estágios profissionais para diplomados)

Ação/Atividade
Potenciar o acompanhamento na transição dos diplomados
para o mercado de trabalho.

Calendarização
(prazos)

Anualmente

Responsáveis e
Intervenientes

Resultados Esperados

Direção Pedagógica 100% alunos finalistas com CV
Orientadores
elaborado;
Educativos (OE)
Participação de 100% dos alunos
GAOVE
finalistas em sessão de
preparação para vida ativa

Monitorização

Comunicação
(momentos/periodicidade) / Divulgação
Anual

Docs c/
Evidências

Página institucional Relatório do
GAOVE
da Escola
Relatório de
Atividades
da EPRAL

Objetivo N.º 3: Aumentar o número de alunos que prosseguem a formação (incluindo no ensino superior)

Ação/Atividade

Calendarização
(prazos)

Responsáveis e
Intervenientes

Resultados Esperados

Aumentar o número de parcerias com estabelecimentos de
ensino superior.

Anualmente

Direção da EPRAL Estabelecimento de um novo
Direção Pedagógica protocolo por ano.

Realização de sessão de esclarecimento sobre a oferta
formativa pós-secundária

Anualmente

Identificar e acompanhar os alunos que pretendam
candidatar-se ao ensino superior

Anualmente

GAOVE
Orientadores
Educativos
Alunos finalistas
GAOVE
+
Orientadores
Educativos
Alunos finalistas

Monitorização
(momentos/periodicidade)

Final do ano letivo.

1 Sessão informativa para todos
os alunos finalistas

Final do ano letivo

Facilitar e preparar todos os
alunos para o acesso ao ensino
superior, que assim o solicitem.

Final do ano letivo
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Comunicação
/ Divulgação

Docs c/
Evidências

Página institucional Protocolo(s) de
Cooperação
da Escola
Relatório do GAOVE,
Registo de
Página institucional
participação/ resenças
da Escola
na sessão
Página institucional Relatório do GAOVE
da Escola

INDICADOR n.º 6 - A: Utilização das competências adquiridas no local de trabalho – Emprego no curso/área de formação
Descrição do indicador: a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso da EPRAL e que trabalham em profissões diretamente relacionadas
com o curso/Área de Educação e Formação que concluíram;
Baseline Ciclo 2016/2019
12,6%

Meta Ciclo 2018/2021
17%

Meta Ciclo 2019/2022
19%

Meta Ciclo 2020/2023
22%

Objetivo N.º 1: Desenvolver nos alunos as competências pessoais e sociais valorizadas pelas entidades empregadoras e pelo mercado de trabalho.

Ação/Atividade

Calendarização
(prazos)

Responsáveis e
Intervenientes

Resultados Esperados

Monitorização
(momentos/periodicidade)

Rever o regulamento da FCT e (re)definir os critérios de
integração dos formandos nas empresas/organizações.

Anualmente

Direção Pedagógica Revisão efetiva do regulamento
Coordenadores de da FCT
Curso

Anual

Auscultação das empresas sobre as competências
profissionais e pessoais que procuram/valorizam

Anual

Direção Pedagógica Adequar o perfil da formação às
Equipa
de necessidades reais do Mercado
Autoavalição
de Trabalho.

Anual

Trabalhar competências pessoais
e sociais.
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Comunicação
/ Divulgação

Docs c/
Evidências

Reuniões com
Regulamento da
empresas;
FCT
Página institucional Relatórios de
acompanhamento dos
da Escola
percursos pósformação de jovens
diplomados pela
EPRAL.
Relatório de progresso
EQAVET
Comunicação com Relatórios de
acompanhamento dos
as empresas
percursos pósformação de jovens
diplomados pela
EPRAL.
Relatório de progresso
EQAVET

Objetivo Nº 2: Estreitar a relação entre a Escola e os Stakeholders Externos

Ação/Atividade

Calendarização
(prazos)

Melhorar a metodologia de aplicação do questionário que
Anualmente
permita a aferição da satisfação dos empregadores em
relação aos diplomados da EPRAL inseridos no mercado de
trabalho

Responsáveis e
Intervenientes

Resultados Esperados

Monitorização

Comunicação
(momentos/periodicidade) / Divulgação

Direção Pedagógica
Equipa
de Avaliar e aprimorar a qualidade do Anual
funcionamento e da formação
Autoavalição
ministrada pela EPRAL

Docs c/
Evidências

Página institucional Relatórios de
acompanhamento dos
da Escola
percursos pósformação de jovens
diplomados pela
EPRAL.
Relatório de
progresso
EQAVET

INDICADOR n.º 6 - B: Utilização das competências adquiridas no local de trabalho – Satisfação dos empregadores
Descrição do indicador: b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso na EPRAL.
Baseline Ciclo 2016/2019
100%

Meta Ciclo 2018/2021
100%

Meta Ciclo 2019/2022
100%

Meta Ciclo 2020/2023
100%

Objetivo N.º 1: Promover a divulgação das competências dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória junto das entidades empregadoras.

Ação/Atividade
Desenvolver momentos de interação com as
empresas/organizações ao longo do ano letivo no Plano de
Atividades de cada curso

Calendarização
(prazos)

Trimestralmente

Responsáveis e
Intervenientes
Direção da Escola
Direção Pedagógica
Coordenadores de
Curso

Resultados Esperados

Monitorização
(momentos/periodicidade)

Realização de visitas de estudo;
Participação de profissionais de Anual
cada setor em atividades/
workshops promovidas pela
escola.
Preparação conjunta dos
momentos de FCT
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Comunicação
/ Divulgação

Docs c/
Evidências

Página institucional Memorandos de
reuniões com
da Escola
empresas
Social Media da
Escola.

Melhorar a metodologia de aplicação do questionário que
Anualmente
permita a aferição da satisfação dos empregadores em
relação aos diplomados da EPRAL inseridos no mercado de
trabalho

Direção Pedagógica Recolha de dados referentes à
Equipa
de satisfação dos empregadores dos Anual
Autoavalição
diplomados.

Convite de entidades empregadoras e potencialmente
empregadoras para os momentos de divulgação da
atividade da escola, da apresentação pública das PAP e
outras iniciativas da Escola

Direção da EPRAL Participação de entidades e
Direção Pedagógica potencialmente empregadoras em Anual
momentos de divulgação da
atividade da escola, da
apresentação pública das PAP e
outras iniciativas da Escola

Anualmente

O/A Relator/a do Plano de Ação
___________________________________________
[João Lázaro, Presidente da Direção Pedagógica]

___________________________________________
[Ana Carriço, Coordenadora do Sistema de Qualidade]

Évora, 18 de janeiro de 2021.
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Página institucional Questionário
de avaliação
da Escola
da satisfação
dos
empregadore
s
Relatórios de
acompanhamento
dos percursos pósformação de jovens
diplomados pela
EPRAL.
Relatório de
progresso
EQAVET
Página institucional Relatório de
Atividades
da Escola
da EPRAL
Social Media da
Escola.

