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Acreditamos numa escola que aposte na individuação e na socialização 

para que o teu/nosso potencial humano floresça e, através do “eu” que 

habita em ti, possamos, todos nós, reforçar a inteligência coletiva, o 

nosso espírito cívico e um sentir de pertença verdadeiramente proactivo 

e inclusivo. 

Contamos contigo para a consolidação deste projeto a que chamamos 

atep/eptn. 
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1 - Considerações Prévias 

O Projeto Educativo é um instrumento estratégico e de orientação, por excelência. É 

um documento onde estão consignadas as linhas orientadoras de toda a atividade 

educativa e formativa, formulados os objetivos em função dos valores perfilhados, 

assim como dos recursos disponíveis, numa articulação de vontades e saberes. 

Exige sensibilização e mobilização de todos os agentes que nele intervêm: alunos/as, 

famílias, pessoal docente, não docente, direção, parceiros. 

É um elemento estruturante da escola. É ele que consubstancia os nossos ideais, a 

nossa identidade, as nossas intenções. Traduz, também, a forma como olhamos para a 

comunidade envolvente e a importância que os “outros” assumem na formação da 

nossa identidade. 

Acreditamos, por isso, que aquilo que nos singulariza, no panorama educativo, é a 

atenção particular que damos ao “outro”, um modo próprio de interagirmos com o 

meio, a exigir-nos flexibilidade e adaptação constantes. É essa a nossa mais-valia. 

É por isso nossa convicção de que num período marcado pela adversidade, pela 

indefinição quanto ao papel das escolas profissionais no âmbito do sistema nacional de 

ensino, pela forte concorrência das escolas secundárias e, consequentemente, pela 

significativa redução do número de alunos/as dos cursos profissionais temos de captar 

públicos diversificados e rentabilizar os diferentes projetos em funcionamento sem, no 

entanto, descurar a nossa cultura própria a qual está intimamente associada ao ensino 

profissional. 

Impõe-se, por isso, inventariar os problemas detetados e, tendo como referência os 

recursos humanos e físicos disponíveis, promover ações de melhoria, na área 

pedagógica, administrativa, financeira e organizacional. 

Este documento encontra-se articulado com os restantes documentos orientadores da 

EPTN e, em particular, com o nosso Plano de Atividades 
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2 - Identidade da ATEP / Escola Profissional de Torres 
Novas  

A ATEP/ Escola Profissional de Torres Novas, através da formação ministrada, procura 

dotar os jovens e adultos que a procuram de um conjunto de capacidades e 

competências ao nível sociocultural, científico e tecnológico, abrindo-lhes perspetivas 

de futuro. Desenvolve todo um conjunto de atitudes conducentes ao desenvolvimento 

do espírito crítico e criativo, toda uma estratégia centrada na “pessoa” do aluno que se 

afirma como “cliente” da instituição. 

 

2.1. História 

A ATEP / Escola Profissional de Torres Novas foi criada a 3 de agosto de 1991, ao abrigo 

do Decreto-lei 26/89 de 21 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei 70/93, de 10 de 

março. Resultou da celebração de um contrato-programa entre a Câmara Municipal de 

Torres Novas, o NERSANT - Núcleo Empresarial da Região de Santarém, ACIS - 

Associação dos Comerciantes Retalhistas dos Concelhos de Torres Novas, 

Entroncamento, Alcanena e Golegã e o Ministério da Educação. 

Ao consagrar a figura de proprietário em substituição da de promotor, o Decreto-Lei 

4/98 de 8 de janeiro de 1998, favoreceu a criação da A.T.E.P. - Associação Torrejana de 

Ensino Profissional, formalmente constituída em 29 de setembro de 1999, tendo como 

sócios fundadores os promotores anteriormente referidos. 

A ATEP / Escola Profissional de Torres Novas está sedeada, desde dezembro de 2000, 

na Várzea dos Mesiões, freguesia de Stª Maria, concelho de Torres Novas. Situa-se 

junto ao Pavilhão de Exposições do NERSANT, cuja localização permite estar perto das 

principais vias de comunicação, bem como de alguns dos mais importantes núcleos 

empresariais da região. 
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2.2. Missão 

Formar e qualificar cidadãos tecnicamente competentes, capazes de Interagir com o 

mundo e de o transformar. 

 

2.3. Visão 

Ser reconhecida como uma escola inclusiva, promotora da cidadania ativa e das 

competências técnicas dos seus formandos. 

 

2.4.  Valores 

Respeito, liberdade, solidariedade, proatividade, criatividade, adaptabilidade, 

flexibilidade, comprometimento. 

 

2.5. Recursos Físicos e Tecnológicos 

Relativamente às instalações da Escola Profissional de Torres Novas há que referenciar 

que foram construídas de raiz. A EPTN possui uma área total de 3705m2, sendo 

1435.36m2, de área coberta e o restante de área envolvente. 

As instalações e equipamentos estão adequados ao volume de formação e as 

características da mesma. 

Neste sentido, a EPTN dispõe de 10 salas de aula teóricas. Todas as salas têm janelas 

amplas, garantindo a iluminação natural e, para além disso, dispõem de ar 

condicionado. Uma destas salas está, também, preparada para a lecionação da 

componente técnica das TIC’s pelo que é normalmente afeta a uma turma/curso da 

família da Informática. 

Todas as salas dispõem de quadro branco, retroprojetor e projetores de vídeo sendo 

que cinco têm quadros interativos o que permite diversificar as estratégias de ensino-
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aprendizagem em todas as disciplinas e, consequentemente, melhorar a prática 

pedagógica. Para esse fim contam, também, com alguns computadores portáteis. 

A EPTN dispõe, ainda, de duas salas de Informática equipadas com projetor de vídeo, 

computadores e smartboard, e de um auditório, também equipado com projetor de 

vídeo, computador, vídeo, leitor de DVD, televisão e ecrã de projeção e de uma 

Biblioteca com 12 computadores com ligação à Internet, 2 fotocopiadoras a laser (P/B 

e cores), scanner, câmara de filmar, máquina fotográfica digital, projetor de vídeo, 

livros técnicos nas diferentes áreas de formação, livros didáticos e de leitura geral. 

Todos os espaços referidos têm dimensões adequadas para o bom funcionamento do 

processo ensino-aprendizagem, a saber: 

PISO TÉRREO 

N.º Salas de Aulas Área (m2) 

15 Sala 1 43.79 

16 Sala 2 50.25 

17 Sala 3 44.20 

18 Sala 4 44.20 

19 Sala 5 50.25 

20 Sala 6 43.79 

24 Biblioteca 75.39 

30 Sala de Informática 

1 

57.10 

31 Sala de Informática 

2 

60.03 

32 Auditório 75.39 

PISO 01 

N.º Salas de Aulas Área (m2) 

39 Sala 7 50.76 

40 Sala 8 44.20 

41 Sala 9 44.20 
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42 Sala 10 50.76 

In Planta do Edifício da Escola Profissional de Torres Novas 

Para além destes 2 pisos, o edifício da EPTN é, ainda, composto por um outro piso 

onde se localizam outros espaços relevantes à formação dos/das nossos/as alunos/as, 

nomeadamente um espaço para a prática simulada na área Comercial e de Gestão, 

que poderá adequar-se à Prática Simulada do Curso de Turismo, um espaço multiusos 

com área de trabalho especialmente vocacionada para o curso de Animador 

Sociocultural, e uma oficina de informática/eletrónica na qual os/as alunos/as 

encontram componentes de computadores e diversos equipamentos e ferramentas 

necessários à vertente prática dos cursos. Dispõe, ainda, de um pequeno gabinete 

médico, equipado com uma marquesa e móvel de apoio, de dois gabinetes, um afeto 

ao Qualifica e outro aos Coordenadores/as de Curso, ambos equipados com 

computadores e impressoras.  

Ainda no que concerne às instalações há que referir o facto da acessibilidade de 

pessoas com dificuldade motora ser assegurada com a entrada pelo piso térreo e pela 

existência de um sistema de comunicação entre pisos com cadeira/elevador que 

permite a circulação desta população por todos os espaços da Escola, assim como 

casas de banho adaptadas. 

Não dispondo as atuais instalações de espaço adequado à prática desportiva, os/as 

alunos/as da EPTN dispõem do Palácio dos Desportos, Piscinas Municipais e outras 

infraestruturas, cedidas pela Câmara Municipal de Torres Novas, parceira de formação. 

No que concerne ao software importa realçar o facto da Associação Torrejana de 

Ensino Profissional, entidade proprietária da Escola Profissional de Torres Novas, 

adotar uma postura que respeita as regras de licenciamento e, para além disso, ser 

proibido efetuar quaisquer downloads que violem os direitos de autor ou outra 

legislação conexa. 

Num ensino que se pretende dinâmico e onde o papel das novas tecnologias é 

inquestionável, a ATEP/EPTN garante a constante atualização dos equipamentos e 
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materiais, de modo a responder às necessidades de alunos/as e professores/as, 

garantindo a qualidade desejável. 

 

2.6. Organigrama 
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4 – Eixos de atuação 

Eixo 
1 – Criar uma cultura de Escola 

Área de atuação 
1.1 – Pertença e partilha 

Objetivo 
1.1.1 – Aumentar o espírito de pertença à Escola 

Meta % de alunos participantes   

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Distinção do Aluno EPTN e 
aluno de mérito 

OET’s Direção Pedagógica Nº de cerimónias por 
ano 
% de alunos nomeados 
para aluno EPTN 

1 
20% 

Atas 
Registos fotográficos 

Cerimónia de entrega de 
diplomas 

Equipa de Professores Direção Pedagógica Nº de cerimónias por 
ano 
% de diplomados 
presentes 

1 
75% 

Registos fotográficos 
Registo de presenças 

Receção aos novos alunos OET’s Direção Pedagógica Nº de cerimónias por 
ano 
% de alunos presentes 

1 
90% 

Registos fotográficos 
Registo de presenças 

Distinção Turma EPTN por 
período 

OET’s Direção Pedagógica Nº de distinções por ano 
Nº de cerimónias por 
ano 
Nº de turmas nomeadas 

3 
1 
6 

Atas 
Registos fotográficos 

Distinção da PAP mais 
inovadora 

Orientadores das PAP’s OET’s Nº de cerimónias por 
ano 
% de projetos nomeados 

1 
1 

Atas 
Registos fotográficos 
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Mostra/Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos 

Professores responsáveis Coordenador da 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania 

Nº de mostras realizadas 
no espaço da Escola por 
ano 
% de alunos com 
trabalhos presentes 

3 
 
50% 

Registos fotográficos 
Relatório da atividade 

 

Objetivo 
1.1.2 – Aumentar a participação nas atividades 
extracurriculares 

Meta % de alunos participantes em atividades 
extracurriculares 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha de 
informação 

Desporto Escolar Coordenador do Desporto 
Escolar 

Coordenador da 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania 

Nº de modalidades por ano 
% de alunos participantes 
por atividade 

2 
15% 

Registos fotográficos 
Relatório da atividade 

Voluntariado Coordenador do projeto 
EPTN Solidária e 
Animação em Movimento 

Coordenador da 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania 

% de alunos que aceitaram o 
desafio de colaborar nas 
atividades 

60% Registos fotográficos 
Relatório da atividade 

Atividades de divulgação 
da Escola 

Professores 
Responsáveis pelos 
projetos da EPTN 

Coordenador da 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania 

% de alunos participantes 
por atividade 

20% Registos fotográficos 
Relatório da atividade 

 

Objetivo 
1.1.3 – Aumentar a presença dos pais/EE na Escola 

Meta 50% de pais com pelo menos 1 presenças por ano na Escola 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Reunião de abertura do 
ano letivo 

OET’s Direção Pedagógica Nº de reuniões por turma 
% de pais/EE participantes 

1 
90% 

Atas 
Folhas de presença 

Reuniões de entrega de OET’s Direção Pedagógica Nº de reuniões por turma por trimestre 1  Folhas de presença 
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avaliações % de pais/EE participantes 80% 

Convite para participação 
em atividades da Escola 

OET’s Direção Pedagógica Nº de atividades abertas aos pais por 
ano 
% de pais/EE participantes 

2 
 
40% 

Registos fotográficos 
Relatório da atividade 

Desenvolvimento de ações 
específicas para pais 

OET’s 
Professores 
 

Coordenador da 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 

Nº de ações por ano 
% de pais/EE participantes 

1 
20% 

Registos fotográficos 
Folhas de presença 

Contactos e reuniões 
ocasionais 

OET’s Direção Pedagógica % de contactos com evidências 
documentais 

90% Folhas de presença 
Registo de e-mails e 
telefonemas 

 

Área de atuação 
1.2 – Reforço de valores e cidadania ativa 

Objetivo 
1.2.1 – Promover estilos de vida saudáveis 

Meta Nº de projetos desenvolvidos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Projeto de Promoção e 
Educação para a Saúde 

Equipa da Educação 
para a saúde 

Coordenador do 
projeto EPTN Solidária 

Nº de áreas trabalhadas 
Nº de atividades desenvolvidas 
% de iniciativas externas a que a Escola 
se associou 
% de alunos participantes 
Nº de parceiros envolvidos 

4 
4 
2 
 
60% 
3 

Relatório do projeto 

Desporto Escolar Coordenador Desporto 
Escolar 

Coordenador da 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 

Nº de modalidades por ano 
Nº de atividades desenvolvidas 
% de alunos participantes por atividade 

2 
3 
10% 

Relatório do projeto 
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Objetivo 
1.2.2 – Promover a solidariedade 

Meta Nº de projetos desenvolvidos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Projetos de Solidariedade Coordenador dos 
projetos EPTN Solidária, 
Animação em 
Movimento e Troca por 
Troca 

Coordenador da 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 

Nº de atividades desenvolvidas 
N.º de iniciativas externas a que a 
Escola se associou 
% de elementos participantes 
Nº de parceiros envolvidos 

4 
 
4 
40% 
3 

Relatórios dos 
projetos 

Projetos de voluntariado Coordenador do projeto 
EPTN Solidária 
Coordenador do Projeto 
Animação em 
Movimento 

Coordenador da 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 

Nº de atividades desenvolvidas 
Nº de iniciativas externas a que a Escola 
se associou 
% de alunos que aceitaram o desafio de 
colaborar nas atividades  
Nº de parceiros envolvidos 

6 
 
4 
51% 
 
3 

Relatórios dos 
projetos 

 

Objetivo 
1.2.3 – Promover a igualdade e liberdade 

Meta Nº de projetos desenvolvidos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Projetos de promoção da 
igualdade e não 
discriminação 

Coordenador dos 
projetos Escola Alerta – 
Missão Inclusão e 
Direitos Humanos e 
Culturas 

Coordenador da 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 

Nº de atividades desenvolvidas 
% de iniciativas externas a que a Escola 
se associou 
% de alunos participantes 
Nº de parceiros envolvidos 

3 
1 
 
20% 
1 

Relatórios dos 
projetos 

Projetos de 
“esclarecimento” político 

Coordenador do projeto 
Direitos Humanos e 
Culturas 

Coordenador da 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 

Nº de atividades desenvolvidas 
Nº de iniciativas externas a que a Escola 
se associou 
% de alunos participantes 

1 
 
1 
20% 

Relatórios dos 
projetos 



15 
 

 
 

Nº de parceiros envolvidos 2 

 

Objetivo 
1.2.4 – Promover o desenvolvimento sustentável  

Meta Nº de projetos desenvolvidos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Projetos de cariz ambiental Coordenador do projeto 
Eco-Escolas 

Coordenador da 
Estratégia de 
Educação para a 
Cidadania 

Nº de atividades desenvolvidas 
N.º de iniciativas externas a que a 
Escola se associou 
N.º de elementos participantes 
Nº de parceiros envolvidos 

3 
1 
 
20 
1 

Relatórios dos 
projetos 

 

Objetivo 
1.2.5 – Promover a cidadania europeia 

Meta Nº de projetos desenvolvidos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Projetos de cooperação 
internacional 

Coordenador do Projeto 
Erasmus + 

Direção da EPTN Nº de atividades desenvolvidas 
% de iniciativas externas a que a Escola 
se associou 
% de elementos participantes 
Nº de parceiros envolvidos 

3 
3 
 
15% 
2 
 

Relatórios dos 
projetos 
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Eixo 
2 – Promover a inclusão e o sucesso escolar e profissional dos alunos 

Área de atuação 
2.1 – Promoção do sucesso educativo 

Objetivo 
2.1.1 – Reduzir o abandono escolar 

Meta Taxa de abandono escolar 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Criar mecanismos de 
sinalização e 
encaminhamento dos 
alunos em risco de 
abandono escolar  

OET’s 
 

Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Educação 
Inclusiva 

% de alunos desistentes devidamente 
sinalizados e encaminhados 
% de alunos desistentes transferido para 
outras ofertas formativas 
% de alunos desistentes em abandono 
escolar por ano de escolaridade 

90% 
 
50% 
 
10% 

Registo de contactos 
Dados estatísticos 

Reforço do 
acompanhamento 
semanal do OET  

OET’s Direção Pedagógica Nº de horas letivas e não letivas do OET 
afeto ao acompanhamento dos alunos 

64 Registo de sumários 

Implementação de 
medidas educativas 
promotoras do sucesso e 
da inclusão 

Professores Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Inclusão 

% de alunos com medidas bem 
sucedidas 

90% Relatórios da Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Inclusão 

 

Objetivo 
2.1.2 – Aumentar a taxa de conclusão dos cursos 

Meta Taxa de conclusão dos cursos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Monitorização trimestral 
do aproveitamento do 

OET’s Direção Pedagógica % de alunos com ficha de avaliação 
preenchida 

100 
 

Ficha de informação 
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aluno 

Calendarização de exames 
de recuperação 

Professores 
OET’s 

Direção Pedagógica % de alunos com módulos em atraso 
com plano de recuperação 

90 Mapas e planos de 
recuperação 

Período especial” de 
conclusão do curso após a 
apresentação da PAP 

OET’s Direção Pedagógica Nº de épocas especiais marcadas 
% de alunos com módulos em atraso 
que usufruem desta época 

1 
5% 

Mapa de 
calendarização 

Aulas de apoio e 
acompanhamento aos 
alunos com mais 
dificuldades 

Professores 
 

OET’s Nº de aulas de apoio por disciplina e 
aluno 

3 Sumários e presenças 
nos apoios 
 

Criação de indicadores de 
monitorização de 
aproveitamento por 
disciplina 

OET’s Direção Pedagógica % de disciplinas com monitorização do 
aproveitamento 
Taxa de conclusão por disciplina 

100% 
 
85% 

Dados estatísticos 

Implementação de 
medidas educativas 
promotoras do sucesso e 
da inclusão 

Professores Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Inclusão 

% de alunos com medidas bem 
sucedidas 

90% Relatórios da Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Inclusão 

 

Objetivo 
2.1.3 – Reduzir o absentismo 

Meta Taxa de alunos que ultrapassaram o limite de faltas 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Monitorização mensal de 
assiduidade por aluno 

OET’s Direção Pedagógica % de alunos com informação sobre 
assiduidade 

100% 
 

Mapas de assiduidade 

Elaboração de mapas de 
reposição de horas 

OET’s Direção Pedagógica % de alunos em incumprimento com 
mapas de reposição 

10% Mapas de reposição 

Promoção da inclusão e 
pertença à escola 

Professores 
Funcionários 

OET’s 
Equipa 

% de alunos sinalizados para a Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à Inclusão   

10% Relatórios da Equipa 
Multidisciplinar de 
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 Multidisciplinar de 
Apoio à Inclusão 

Apoio à Inclusão 

 

Objetivo 
2.1.4 – Promover a diversificação das estratégias 
de ensino 

Meta Nº de ações realizadas  

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Realização de visitas de 
estudo 

Professores OET’s 
 

Nº de visitas por ano 
% de alunos participantes 

5 
50% 

Planificação da visita 
Relatório da visita 

Realização de visitas 
técnicas 

Professores OET’s 
 

Nº de visitas por ano 
% de alunos participantes 

6 
60% 

Planificação da visita 
Relatório da visita 

Realização de prática 
simulada nas áreas 
técnicas 

Professores OET’s 
 

% de horas de prática simulada na 
componente técnica 

25% Plano Curricular do 
Curso 
Registo dos docentes 
nas reuniões de 
Conselho de Turma 

Organização de ações de 
formação para docentes 
em métodos e recursos 
pedagógicos 

Coordenadores Erasmus 
+ 
Direção 

Direção  Nº de horas/ações de formação 
% de participantes 

25 
75% 

Plano de formação 
interna 
Relatório das ações 

Organização de estágios 
para formadores da área 
técnica  

Coordenadores Erasmus 
+ 

Direção Nº de participantes  3 Relatório das ações 

Utilização de 
acomodações disciplinares 
potenciadores do sucesso 

Professores OET’s % de alunos sinalizados para a Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à Inclusão  
com vista à aplicação de medidas 
selectivas ou adicionais 

10% Relatórios da Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Inclusão 
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Objetivo 
2.1.5 – Melhorar a formação e desenvolvimento 
profissional dos docentes 

Meta Nº de participantes em ações de formação 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Realização de diagnóstico 
de necessidades de 
formação 

Direção Direção Nº de diagnósticos por ano 1 Relatório/plano de 
formação 

Elaboração de plano de 
formação interna 

Direção Direção Nº de plano de formação por ano 1 Relatório/plano de 
formação 

Organizar ações de 
formação interna ou em 
parceria/projetos 

Direção Direção Nº de horas/ações de formação 
% de participantes 

25 
75% 

Plano de formação 
interna 
Relatório das ações 

Organização de estágios 
para formadores da área 
técnica 

Coordenadores Erasmus 
+  

Direção Nº de participantes  3 Relatório das ações 

Organização de ações 
interpares de partilha de 
boas práticas 

Coordenadores Erasmus 
+ 

Direção Nº de ações por ano 
Nº de participantes 

1 
20 

Relatório das ações 

 

Objetivo 
2.1.6 – Promover a interdisciplinaridade 

Meta N.º de projetos interdisciplinares 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Desenvolvimento de 
atividades que envolvam 
mais do que uma 
disciplina 

Professores OET’s % de projetos interdisciplinares 9 Relatório da atividade 
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Área de atuação 
2.2 – Empregabilidade e aprendizagem ao longo da vida 

Objetivo 
2.2.1 – Melhorar as taxas de empregabilidade 

Meta Taxa de empregabilidade 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ 
cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Participação no projeto 
STEP da ANQEP 

Equipa STEP Coordenador Projeto 
STEP 

Parecer da ANQEP Parecer 
favorável 

Relatório do Projeto 

Divulgação do perfil dos 
recém diplomados no 
mercado de trabalho 

Direção Direção Nº de publicações 1 Publicações 
realizadas 

Divulgação de ofertas de 
emprego 

OET’s Direção Nº de divulgações anuais 10 Divulgações 
realizadas 

Sistematização de 
mecanismos de contacto 
com ex-alunos 

Equipa Qualidade Direção Existência de base de dados atualizada 
semestralmente 

1 por 
turma 
finalista 

Base de dados de ex-
alunos 

Sessões de técnicas de 
procura de emprego 

Equipa STEP Direção Nº de sessões 
Nº de participantes 

1 
40 

Relatório das ações 

Organização de estágios 
extracurriculares e pós-
formação 

Coordenadores Erasmus 
+ 

Direção Nº de estágios 
Nº de candidatos 

4 
8 

Relatório das ações 

Desenvolver as atividades 
de melhoria de contacto 
com o mercado de 
trabalho (objetivo 3.2) 

Equipa STEP Direção N. de sessões 2 Relatório das ações 
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Objetivo 
2.2.2 – Promover a aprendizagem ao longo da 
vida 

Meta Taxa de prosseguimento de estudos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Sessões sobre 
prosseguimento de 
estudos (acesso ensino 
superior e CTeSP) 

Equipa STEP Direção Nº de sessões 
%de alunos finalistas participantes 

2 
85% 

Relatório das ações 

Organização de estágios 
pós-formação 

Coordenadores Erasmus 
+ 

Direção Nº de estágios 
Nº de candidatos 

4 
8 

Relatório do projecto 

Realização de novas 
parcerias com instituições 
de ensino superior para 
prosseguimento de 
estudos 

Direção Direção Nº de parcerias 1 Atas 
Protocolos 

 

Eixo 
3 – Reforçar a ligação com a comunidade/meio empresarial 

Área de atuação 
3.1 – Estágios/FCT 

Objetivo 
3.1.1 –Monitorizar os estágios 

Meta 100% de estágios com todas as atividades de monitorização 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ 
cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Realização de sessões de 
preparação com os alunos 

OET’s 
Professores 

Direção Pedagógica Nº de sessões 
Nº de alunos participantes 

2 
90% 

Atas 
Folhas de presença 
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finalistas 

Realização de reuniões de 
preparação, 
acompanhamento e final 
com as entidades 
parceiras 

OET’s 
Professores 
acompanhantes da FCT 

Direção Pedagógica Nº de reuniões por aluno 3 por 
entidade 
parceira 
 

Atas 
Dossier de FCT 

Distribuição de tarefas de 
acompanhamento pela 
equipa docente 

OET’s 
Professores 
acompanhantes da FCT 

Direção Pedagógica % de alunos com professor 
acompanhante atribuído 

100% 
 

Atas 
Registo das reuniões 

 

Objetivo 
3.1.2 –Diversificar as experiências de estágio 

Meta N.º de alunos com acompanhamento na FCT 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Estabelecimento de novas 
parcerias e protocolos 

OET?s 
Professores 
acompanhantes da FCT 

Direção Pedagógica Nº novos parceiros 5 
 

Atas 
Protocolos 

Elaboração de planos de 
estágio adaptados ao perfil 
dos alunos 

Professores área técnica OET?s 
 

% de alunos com plano de estágio 
definido 

100% Dossier de FCT 

 

Objetivo 
3.1.3 –Promover a realização de estágios 
internacionais 

Meta N.º de participantes 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Projeto Erasmus+, EFP, 
estágios curriculares para 

Coordenadores Erasmus 
+ 

Direção Nº de estágios 
Nº de participantes 

10 
10 

Relatório do projeto 
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alunos  

 

Objetivo 
3.1.4 –Dar visibilidade às atividades 
desenvolvidas no estágio 

Meta N.º de trabalhos e publicações 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Mostra de trabalhos Professores 
acompanhantes FCT 

Coordenadores 
Erasmus + 
OET’s  

Nº de mostras realizadas no espaço da 
Escola por ano 
% de alunos com trabalhos presentes 

1 
 
30% 

Registos fotográficos 
Relatório da atividade 

Publicação nas redes 
sociais de testemunhos, 
trabalhos, etc. 

Coordenadores Erasmus 
+ 
OET’s 

Direção Nº de publicações 
% de alunos com trabalhos referidos 

2 
20% 

Estatísticas das redes 
sociais 

 

Área de atuação 
3.2 – Contacto com o mercado de trabalho 

Objetivo 
3.2.1 –Desenvolver competências de procura de 
emprego e empreendedorismo 

Meta N.º alunos participantes 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Sessões de técnicas de 
procura de emprego 

Equipa STEP Coordenadora 
projecto STEP 

Nº de sessões 
Nº de participantes 

1 
40 

Relatório das ações 

Sessões de esclarecimento 
sobre medidas de apoio à 
contratação e à criação do 
próprio emprego 

Equipa STEP Coordenadora 
projecto STEP 

Nº de sessões 
Nº de participantes 

1 
40 

Relatório das ações 

Participação em concursos Professores Coordenadora Projeto Nº de concursos 2 Relatório dos 
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de ideias e de 
desenvolvimento de 
projetos inovadores 

Empreendedorismo Nº de projetos concorrentes 
% de projetos seleccionados 

4 
1 

projetos/ações 

Distinção da PAP mais 
inovadora 

Professores Conselho de Turma Nº de cerimónias por ano 
% de projetos nomeados 

1 
15% 

Atas 
Registos fotográficos 

 

Objetivo 
3.2.2 –Promover casos de sucesso e de boas 
práticas no setor empresarial 

Meta  

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Sessões com ex-alunos da 
EPTN 

Professores OET’s Nº de sessões 
Nº de participantes 

3 
40 

Relatório das ações 

Sessões temáticas com 
técnicos da área 

Professores  OET’s Nº de sessões 
Nº de participantes 

4 
60 

Relatório das ações 

Visitas de estudo a 
empresas 

Professores OET’s Nº de visitas 
Nº de participantes 

3 
40 

Relatório das ações 

Iniciativa Empresas na 
Escola 

Professores OET’s Nº de empresas 
Nº de participantes 

3 
40 

Relatório das ações 

 

Objetivo 
3.2.3 –Aproximar os parceiros das atividades da 
Escola 

Meta N. de parceiros participantes 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Presença na apresentação 
das PAP 

OET’s Direção Pedagógica % de apresentações com elementos do 
tecido empresarial setorial no júri 

100 Atas 

Convite para a Professores Coordenadores dos Nº de parceiros convidados 10 Registo fotográfico 
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participação em eventos 
da Escola 

projectos % de parceiros presentes 8 Relatório da atividade 

Participação em eventos 
dos parceiros 

Professores Coordenadores dos 
projectos 

Nº de eventos 
Nº de parceiros 
Nº de turmas/alunos envolvidos 

4 
4 
3/40 

Relatório da atividade 

Colaboração/apoio no 
desenvolvimento de 
atividades da escola 

Professores Coordenadores dos 
projectos 

Nº de parceiros 
Nº de actividades 

 Relatório da atividade 

 

Objetivo 
3.2.4 –Aumentar o nº de parceiros de formação 

Meta N.º de novos parceiros 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Reuniões com potenciais 
parceiros 

OET’s Direção Pedagógica Nº de novos parceiros 10 Atas 
Protocolos 

 

Eixo 
4 – Sistematizar a organização e gestão 

Área de atuação 
4.1 – Comunicação interna e externa 

Objetivo 
4.1.1 –Melhorar a comunicação interna 

Meta % utilizadores das TIC enquanto ferramenta de gestão 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Disponibilização de e-mail 
institucional aos 
colaboradores 

Direção Direção % de colaboradores com e-mail 
institucional ativo 

100 Registo de endereços 
de e-mail 

Utilização de e-mail Professores Direção % de comunicações por e-mail com o e- 85% N.º de e-mails 
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institucional nas 
comunicações 

Funcionários mail institucional institucionais  

Criação de uma nova 
agenda para registo de 
atividades 

Coordenador da 
Estratégia de Educação 
para a Cidadania 

Direção N.º de atividades registadas 100% Agenda das 
atividades 

Partilha de informação 
interna com recurso às TIC 

Professores 
Funcionários 

Direção % de utilizadores da TIC enquanto 
instrumento de gestão 

85% E-mails e registos 
rede informática 

 

Objetivo 
4.1.2 –Melhorar a comunicação externa 

Meta n.º de partilhas de informação com o exterior 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Envio de informação para 
a comunicação social 

Responsáveis pelas 
atividades 

Direção Periodicidade de envio 
Nº de notícias na comunicação social 

Mensal 
10 

Excertos da 
comunicação social 

Envio de newsletter/jornal 
com atividades realizadas 

Responsáveis pelas 
atividades 

Direção Periodicidade de envio Anual 
 

Dados estatísticos 

Publicações nas redes 
socias 

Responsável pela gestão 
da rede 

Direção Periodicidade de envio 
Nº de visualizações 

Mensal 
100 

Dados estatísticos das 
redes sociais 

Atualização do site  Direção Direção Periodicidade de atualização 
Nº de visitas  

Anual 
100 

Dados estatísticos das 
redes sociais 

 

Objetivo 
4.1.3 –Melhorar a visibilidade da Escola junto de 
potenciais alunos 

Meta N.º de eventos 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Participação em 
certames/feiras de 

Professores 
Funcionários 

Direcão Nº de eventos 
% de alunos participantes 

2 
15% 

Registos fotográficos 
Relatório das 
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divulgação atividades 
 

Realização de dias abertos 
a outras escolas 

Professores 
Funcionários 

Direcão Nº de escolas convidadas 
% de escolas presentes 
Nº de alunos presentes 

6 
10% 
15 

Registos fotográficos 
Relatório das 
atividades 

 

Área de atuação 
4.2 – Monitorização da atividade letiva 

Objetivo 
4.2.1 –Criar/manter mecanismos de 
monitorização 

Meta N.º de reuniões 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ 
cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Reuniões do Conselho 
Pedagógico 

Direção Direção Nº de reuniões por ano 3 Atas 

Reuniões de Conselho de 
Turma 

OET’s Direção Nº de reuniões por ano 3 Atas 

Reuniões da Equipa 
Multidisciplinar para a 
Educação Inclusiva 

Equipa Multidisciplinar 
para a Educação 
Inclusiva 

Direção Nº de reuniões por ano 3 Atas 

Recolha de informação 
sobre assiduidade 

OET’s Direção Periodicidade Mensal Mapas de 
monitorização 

Recolha de informação 
sobre aproveitamento 

OET’s Direção Periodicidade Trimestral Mapas de 
monitorização 

Recolha de informação 
sobre conclusão e 
empregabilidade 

Equipa Qualidade Direção Periodicidade Anual Mapas de 
monitorização 

Recolha de informação Equipa Qualidade Direção Periodicidade Anual Mapas de 
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sobre desistências e 
reprovações 

monitorização 

Monitorização das horas 
previstas e dadas - 
ajustamentos dos horários 

OET’s 
Funcionários 
administrativos 

Direção Periodicidade Mensal Informações Internas 
Registo de troca de 
aulas 

 

Objetivo 
4.2.2 –Criar um sistema de gestão e avaliação 
dos projetos e da qualidade  

Meta Certificação da Qualidade 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ 
cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Implementação do 
sistema EQAVET 

Equipa Qualidade Direção Certificação EQAVET Certificação Certificado 
Qualidade 

Formação em 
EQAVET/Qualidade para 
os elementos 
constituintes da equipa 

Direção Direção Nº de horas de formação 
Nº de participantes 

10H 
5 

Plano de formação 
Certificado de 
participação 

Ações de sensibilização 
sobre EQAVET para 
colaboradores 

Equipa Qualidade Direção Nº de sessões 
Nº de horas 
Nº de participantes 

2 
6H 
20 

Relatório da 
atividade 

 

Objetivo 
4.2.3 –Maximizar a utilização do programa de 
gestão escolar  

Meta Reduzir o número de erros/intervenções  

Atividade Responsável pela 
aplicação/ 
cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 
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Formação para docentes e 
não docentes 

Direção Direção Nº de horas de formação 
Nº de participantes 

3H 
20 

Plano de formação 
Relatório da 
formação 

Criação de melhores 
acessos ao programa 
DBGEP 

Coordenadora 
Informática 

Direção Nº de postos de utilização disponíveis 18 Computadores com 
acesso DBGEP 

 

Área de atuação 
4.3 – Internacionalização da Escola 

Objetivo 
4.3.1 –Aumentar a participação em projetos 
internacionais  

Meta Nº de mobilidades e acções de disseminação 

Atividade Responsável pela 
aplicação/ 
cumprimento 

Responsável pela 
monitorização 

Indicadores de avaliação Metas Evidências/ Recolha 
de informação 

Candidatura de projetos 
Erasmus+  

Coordenadoras 
Erasmus + 

Direção Nº de candidaturas realizadas 
% de candidaturas aprovadas 

2 
2 

Relatório dos 
projetos 

Participação em projetos 
Erasmus+  

Coordenadoras 
Erasmus + 

Direção N.º de participantes 34  

Promoção da participação 
em projetos de 
intercâmbio e trabalho em 
parceria  

Professores 
OET’s 

Coordenadoras 
Erasmus + 

Nº de participantes 
Nº de parceiros 
Nº de países envolvidos 

12 
4 
4 

 

Disseminação Erasmus +      
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5 – Avaliação 

Como toda e qualquer instituição que preconiza a melhoria dos seus agentes e do seu 

público-alvo, a ATEP, através da avaliação do seu Projeto Educativo, analisa, reflete e 

revê/corrige as ações executadas, procurando o constante aperfeiçoamento do serviço 

prestado.  

Assim sendo, os objetivos da avaliação do projeto educativo são, essencialmente, 

refletir se os objetivos delineados são essenciais para o bom desempenho da sua 

missão e conferir se as estratégias aplicadas, para atingir as metas, contribuem efetiva 

e eficazmente para a melhoria da ação educativa. A par disto, esta avaliação permite, 

igualmente, reconhecer os pontos fortes e fracos do próprio projeto educativo, de 

forma a prevenir desvios e retificar ações para o projeto seguinte. 

De forma a quantificar o nível de satisfação das metas do Projeto Educativo da Escola a 

sua avaliação é realizada mediante a observação direta e a aplicação de questionários 

junto dos seus stakeholders - corpo discente, corpo docente e parceiros de formação – 

de uma forma sistemática e contínua ao longo do ano. Assim, são aplicados os 

seguintes questionários: 

Corpo Discente:  

 Avaliação da satisfação das atividades (final da atividade) – DTP AA 

refª01; 

 Avaliação da satisfação das disciplinas (final de cada período) – DTP-AA 

refª02; 

 Avaliação da satisfação da formação (final do ano letivo) – DTP-AA refª03; 

 Avaliação da satisfação da FCT/PCT (final do estágio curricular) – DTP-AA 

refª04. 

Corpo Docente: 

 Avaliação da satisfação da formação (final do ano letivo) – DTP-AA refª05 
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Parceiros de Formação: 

 Avaliação da satisfação das atividades (final da atividade) – DTP-AA 

refª06; 

 Avaliação da satisfação da FCT/PCT (final do estágio curricular) – DTP-AA 

refª07. 

A avaliação, será contínua e participativa, garantindo-se, através do contributo de 

todos os stakeolders, a sua revisão e alinhamento com o EQAVET, no âmbito do 

trabalho a decorrer com vista à sua implementação e subsequente certificação. 
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6 – Conclusão 

 

Uma aposta na formação e qualificação de cidadãos tecnicamente competentes, 

capazes de interagir com o mundo e de o transformar é o mote deste Projeto, cujos 

objetivos estamos certos que serão atingidos ao aliarmos um ensino personalizado e 

dinâmico com o empenho dos/das nossos/as alunos/as / formandos/as, numa 

perspetiva de rentabilização da inteligência coletiva, mas, também, com pleno respeito 

da necessária individualização dado que acreditamos que estas são os pré-requisitos 

para a promoção da proatividade, polivalência, empreendedorismo e, 

consequentemente, a formação de pessoas aptas a interagir com a mudança e a 

integrarem-se pessoal e socialmente no século XXI. 

Primordialmente, a ATEP, através da sua missão, pretende ministrar uma formação de 

qualidade capaz de formar profissionais competentes e que se adequem ao perfil 

exigido pelo mundo empresarial e por uma sociedade que cada vez se revela mais 

exigente. A Escola está vivamente empenhada num trabalho sério e válido, que 

dignifique e promova todos quantos neste projeto estão envolvidos. 

Os princípios orientadores que traçámos pressupõem, assim, uma política de rigor e de 

exigência, uma atitude reflexiva e a capacidade de gerir a mudança sem, com isso, 

descurarmos os valores básicos da cidadania e identidade/individualidade de todos os 

elementos da comunidade educativa por sabermos que esse espaço de liberdade é, 

também, espaço de afetos, de cultura e motor de inovação. 

 

 

 

 

 

 


