AVALIAÇÃO

Com o processo de implementação do EQAVET, começamos a medir de forma sistemática e rigorosa os
indicadores. Para tal, o Sistema de Gestão da Qualidade, garante uma metodologia de controlo que
permite o acompanhamento do percurso dos seus ex-alunos após a conclusão da formação.
Dados do ciclo de formação 2015/2018 recolhidos a 31-12-2019.

O Projeto
Educativo da
Escola 2019-2022
está bem
estruturado e
adequado ao
contexto atual da
Escola.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse

CONCLUSÃO
DOS CURSOS

Taxa de conclusão: 65%
Taxa de Não Aprovação: 35% (17% destes
desistiram e 18% não concluíram o curso)

Taxa de atividade/colocação: 88% (60% empregados e
28% prosseguiram estudos)
Taxa de colocação por curso: 100% o curso de
Restaurante/Bar, seguindo-se o Técnico de Turismo.
Quanto à tipologia de colocação conclui-se que:
- O curso de Restaurante/bar tem a maior taxa de
empregabilidade;
- O curso de Técnico de Turismo tem a mais elevada
taxa de prosseguimento de estudos.

OBJETIVOS
A.

Reduzir

METAS

o

insucesso

escolar

e

assegurar

a

melhoria

B. Reduzir o abandono/absentismo escolar | META NÃO ATINGIDA
C. Valorizar

o

mérito

e

a

excelência

dos

resultados

de

aprendizagem | META ATINGIDA
D. Assegurar e reforçar a articulação curricular e a coordenação das
equipas pedagógicas | META ATINGIDA
E. Assegurar o estabelecimento de parcerias, protocolos e projetos
internacionais | META ATINGIDA
F. Aumentar o nível e envolvimento dos pais e encarregados de
educação na vida da Escola | META ATINGIDA
G. Assegurar uma gestão integrada dos equipamentos e recursos físicos
| META NÃO ATINGIDA
H. Alargar o leque da oferta educativa e formativa da Escola | META
ATINGIDA
I. Pro mover u m a c u l tu ra de au to-ava l ia ç ã o e de me l hor ia
c o nti nu a | META ATINGIDA

SATISFAÇÃO DOS
EMPREGADORES

do

ensino-aprendizagem | META NÃO ATINGIDA

COLOCAÇÃO
APÓS CONCLUSÃO
DOS CURSOS

DIPLOMADOS
A TRABLHAR
NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO

Taxa de diplomados que trabalham na Área de Educação
e Formação: 47 %.
Constata-se uma forte ligação entre os cursos mais
técnicos e o mercado de trabalho pois a grande maioria
dos empregados pertencem aos cursos de restauração e
a taxa de prosseguimentode estudos mais alta situa-se
nos diplomados de Turismo (24% no ciclo formativo de
2014/17 e 38% no ciclo formativo 2015/18).

Das 36 entidades empregadoras dos diplomados foram
auscultadas 31.
94 % dos empregadores estão muito satisfeitos com a
prestação laboral dos diplomados (no que se refere à
avaliação da responsabilidade e autonomia,
comunicação e relações interpessoais e trabalho em
equipa).

