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• A percentagem de alunos com módulos em atraso é superior à meta estabelecida {10% dos alunos

com módulos em atraso) nos 3 ciclos em lecionação. Os valores são mais elevados no ciclo

2021/2024 {62,3% dos alunos com módulos em atraso);
• O n!! de ocorrências disciplinares até ao final do 2!! período foi de 581, ultrapassando a média dos

últimos 3 anos letivos anteriores - 347 ocorrências disciplinares;
• Verificada a reincidência na aplicação de medidas corretivas e/ou sancionatórias em 2 alunos, man

tendo-se o nível do ano letivo anterior, 22 período.

Objetivo Específico 1.2: Promover nos alunos a consciência do seu papel ativo no processo de aprendi

zagem: 

As atividades previstas no plano de ação foram concretizadas, total ou parcialmente, relativamente ao 

previsto até ao 22 período. 

A equipa EQAVET identifica os seguintes pontos fortes: 
• A escola participou em 17 projetos pedagógicos de âmbito local, nacional e/ou internacional.
• Os alunos participaram na definição/discussão de atividades a integrar o PAA em 5 dos 6 cursos a

funcionar na escola

A equipa EQAVET identifica os seguintes pontos fracos: 
• Identificados projetos interdisciplinares implementados em 13 de 16 turmas. Apenas em 8 turmas

os projetos envolvem disciplinas das 3 componentes de formação;
• Os alunos de 1 curso não participaram na definição/discussão das atividades a integrar o PAA.

Objetivo específico 1.3: Valorizar a dimensão formativa da avaliação 

A atividade prevista no plano de ação foi concretizada relativamente ao previsto até ao 22 período. 

A equipa EQAVET identifica os seguintes pontos fortes: 
• Todas as grelhas de avaliação de módulo referem a utilização de, pelo menos, 3 metodologias de

avaliação, embora nem sempre diferenciadas.

Objetivo Específico 1.4: Promover e valorizar a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo 

As atividades previstas no plano de ação foram concretizadas total ou parcialmente relativamente ao 

previsto até ao 22 período. 

A equipa EQAVET identifica os seguintes pontos fortes: 
• Registadas atividades em articulação com a Biblioteca escolar em todos os cursos, envolvendo to

dos os departamentos.
• Todas as equipas educativas tiveram 1 tempo semanal em comum;
• 42 docentes, 89% do total, participaram em pelo menos 1 projeto interdisciplinar;

A equipa EQAVET identifica o seguinte ponto fraco: 
• O projeto DAC foi implementado nas turmas do curso de Produção Agropecuária do 10!! e 11!! ano,

ao invés do previsto, no projeto educativo, para todos os cursos;

Objetivo Específico 1.5: Prevenir a desistência e o abandono escolar 

As atividades previstas no plano de ação foram concretizadas relativamente ao previsto até ao 22 perío

do. 

A equipa EQAVET identifica os seguintes pontos fortes: 
• Nos 3 ciclos ainda não concluídos {2021/2024; 2020/2023 e 2019/2022) a taxa de abandono encon

tra-se atualmente inferior à meta máxima estabelecida no Plano de Ação {20%)
• A taxa de motivação dos alunos com a frequência dos módulos foi de 95,6%, subindo relativamente

à média dos 2 últimos anos letivos {91%);
• À entrada para a frequência do curso, 95% dos alunos manifestaram-se motivados ou muito moti

vados para a frequência do curso, inferior ao nível obtido na média dos 2 anos letivos anteriores

(cerca de 97,5%);
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