RELATÓRIO DO OPERADOR
Sistema de Garantia da Qualidade
alinhado ao Quadro EQAVET

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade

1.1. Indicar o nome da entidade formadora.
ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela
1.2. Indicar a morada e contactos da entidade formadora.
ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela
Polo 1
Centro Cultural de Mirandela
Rua Sarmento Pimentel
5370-326 – Mirandela
Polo 2
Avenida 25 de Abril
5370-202 – Mirandela
Contactos
Email: secretaria@esproarte.net
Telefone: (+351) 278 265 035
Telemóvel: (+351) 936 055 554

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora.
Diretor Pedagógico & Executivo: José Francisco Dias
E-mail: dtpedagogica@esproarte.net
Telefone: (+351) 278 265 035
Telemóvel: (+351) 936 055 557
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1.4. Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos
da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no
contexto da sua intervenção.
Missão
A ESPRAORTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela tem como missão
qualificar os alunos através de uma formação integral e consistente nos domínios
humano, científico, ético, estético, cultural, artístico e musical, procurando
assegurar o acesso a uma educação de qualidade para todos os nossos jovens.
Assim, a aprendizagem é aqui encarada enquanto o centro do processo educativo,
ao qual está subjacente a aquisição de princípios e valores fundamentais, como a
inclusão, a adaptabilidade, o respeito e a tolerância, que ocupam um lugar de
primazia no código de conduta que pauta esta instituição e que se pretende capaz
de orientar os nossos jovens para o exercício de uma cidadania plena.
Visão
Formar uma escola estratégica e dinâmica, que afirma a sua identidade enquanto
estrutura essencial para o desenvolvimento artístico e cultural da região e que,
concomitantemente, dá primazia ao respeito e à dignidade humana, que se
expressa pela aposta no desenvolvimento contínuo e integral dos alunos, é a visão
da ESPROARTE. Assim, tendo em vista a qualificação individual dos jovens, bem
como o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a ESPROARTE
pretende continuar a reforçar o seu compromisso no dever de prestação de um
serviço de qualidade que permita dotar os jovens cidadãos de conhecimentos,
atitudes e competências significativas para o exercício de uma cidadania global,
democrática, heterogénea, multicultural, integradora e socialmente relevante.
Objetivos estratégicos
Indicador 4a | Taxa de conclusão dos cursos | Objetivos:
1) Reduzir o nº de módulos em atraso.
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Melhorar o sucesso escolar de cada aluno através de novas e diversificadas
estratégias de avaliação adequando-as ao perfil profissional de saída e ao
perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória(PA).
2) Aumentar os níveis de assiduidade através do recurso a metodologias
pedagógicas ativas e inclusivas, capazes de envolver mais os alunos nas
suas aprendizagens.
3) Intensificar o contacto com os Pais e Encarregados de Educação.
Indicador 5a | Taxa de prosseguimento de estudos | Objetivos:
1) Intensificar o contacto com as instituições de ensino superior através da
criação e, em alguns casos, da intensificação, de parcerias para o
desenvolvimento de projetos conjuntos, e da realização de atividades
relevantes orientadas pelos docentes do ensino superior.
2) Consciencializar os alunos para a importância do prosseguimento de
estudos.
3) Consciencializar os Pais e Encarregados de Educação para a importância
do prosseguimento de estudos dos respetivos educandos.
Indicador 6a | Taxa de prosseguimento de estudos | Objetivo:
1) Reforçar o trabalho em rede com entidades empregadoras, dando
continuidade às parcerias já existentes, bem como da criação de outras
manifestamente relevantes.
Indicador 6b3 | Taxa de satisfação dos empregadores | Objetivo:
1) Atualizar constantemente os conhecimentos e competências técnicoartísticas a desenvolver nos alunos, assim como as competências pessoais,
sociais e emocionais apreciadas/exigidas pelo mercado de trabalho.
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1.5. Inserir o organigrama da instituição.

A ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela é uma escola
profissional privada, sem fins lucrativos que integra a rede de ensino nacional, na
área do ensino profissional, goza de autonomia pedagógica, administrativa e
financeira, sendo tutelada pelo Ministério da Educação. A ARTEMIR – Associação
de Ensino Profissional Artístico, é a entidade proprietária da ESPROARTE, nos
termos do Decreto Lei n.º 4/98, de 8 de janeiro, sendo reconhecida pelo ministério
da educação através da Autorização de Funcionamento nº 99.
O Diretor Executivo/Pedagógico é nomeado, pela direção da ARTEMIR, por
mandatos anuais, automaticamente renovados enquanto não for deliberado em
contrário, caso em que se mantém em funções até à sua efetiva substituição. Sendo
o responsável pela gestão da escola, atuando no cumprimento de todos os
normativos legais em vigor, compete ao Diretor Executivo da ESPROARTE exercer
as seguintes funções: Coordenar a atividade dos demais órgãos da ESPROARTE,
promovendo o bom funcionamento da escola a todos os níveis; Fomentar e dar
orientações para o Desenvolvimento do Projeto Educativo, criação, manutenção e
desenvolvimento dos cursos e demais ações formativas; Assegurar a gestão
administrativa; Integrar e presidir o Conselho Administrativo e Financeiro;
Integrar e presidir o Conselho Técnico-Pedagógico; Contratar pessoal docente e
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não docente e, quando for o caso, intervir na cessação dos respetivos contratos,
com a anuência do Conselho Administrativo e Financeiro; Propor à aprovação da
Direção da Escola os elementos para os diferentes órgãos da ESPROARTE; Exercer
a ação disciplinar em representação da entidade proprietária, junto do pessoal
docente e não docente, nos termos do Regulamento Interno e da Legislação em
Vigor; Proceder à gestão das instalações, equipamentos e outras infraestruturas
que estejam afetas à escola; Convocar ou participar, por inerência de cargo, em
qualquer conselho; Participar, por inerência de cargo, nas reuniões da ARTEMIR;
Ratificar as decisões do órgão de gestão pedagógica, quer em matéria de
aproveitamento escolar, quer em matéria disciplinar; Elaborar o plano anual de
atividades da escola e submete-lo à apreciação da Direção da Escola; Promover a
avaliação regular da ação da escola com todos os colaboradores; Representar a
Escola em todos os assuntos de caráter geral ou especifico junto do Ministério da
Educação, devendo ser acompanhado ou representado pelos membros da
Conselho Técnico-Pedagógico nos assuntos de natureza a ela atinentes;
Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou associação com
outras escolas, instituições de formação, autarquias, coletividades, ou com outras
entidades públicas ou privadas, após apreciação e aprovação da Direção da Escola;
Representar a Escola em Juízo e fora dele, através de delegação de competências;
Apresentar à Direção da Escola um relatório crítico do trabalho desenvolvido, por
ano letivo.
O Conselho Técnico-Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão
pedagógica e orientação educativa da escola, nomeadamente nos domínios
pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação
inicial e contínua do pessoal docente e não docente. É composto pelos seguintes
elementos: Diretor Executivo/Pedagógico; Diretores de Curso; Coordenadores de
Área e Diretores de Turma.
Os Diretores de Curso são designados pela direção executiva da escola e, para
além das atribuições na qualidade de membros do Conselho Técnico-Pedagógico,
competem-lhes as seguintes funções específicas: Coordenar a atividade do Curso
em geral; Exercer funções previstas na legislação na qualidade de Diretor de Curso
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podendo exercer cumulativamente o cargo de Diretor de Turma;; Assegurar a
coordenação pedagógica do curso; Promover a admissão e coordenar a seleção de
alunos para o Curso respetivo; Controlar todo o processo de avaliação e
certificação de alunos para o Curso respetivo; Convocar e presidir às Reuniões de
Curso; Assegurar a elaboração dos horários respeitantes ao Curso, quer dos
professores, quer dos alunos; Fazer a correta análise da evolução qualitativa das
turmas em termos estatísticos, com a finalidade de criar um observatório
permanente da evolução permanente da evolução de grupos de estudo definidos;
Assegurar a organização de um dossiê atualizado, incluindo as atas das reuniões;
Integrar o Conselho Técnico-Pedagógico; Apresentar ao Diretor Executivo um
relatório crítico do trabalho desenvolvido, por ano letivo.
Os Coordenadores de Área são designados pela Direção Executiva e, para além
de integrarem o Conselho Técnico-Pedagógico, estão-lhe atribuídas as seguintes
funções: Assessorar o Diretor Executivo nas suas funções; Apresentar sugestões
de trabalho à Direção Técnico–Pedagógica; Coordenar o trabalho pedagógico do
respetivo nível de ensino; Reunir com os elementos pertencentes ao respetivo
nível de ensino e informá-los de todas as orientações e atividades pedagógicas;
Apresentar ao Diretor Executivo um relatório crítico do trabalho desenvolvido,
por ano letivo.
Compete ao Diretor de Turma: exercer todas as competências definidas na
legislação em vigor; em matéria disciplinar e de faltas, cumpre ao diretor de turma
atuar, de acordo com o previsto na Lei e no Regulamento Interno; compete ao
diretor de turma e/ou ao professor tutor do aluno, caso tenha sido designado, ou
ao professor titular, o acompanhamento do aluno na execução da medida
corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a
sua atuação com os pais ou encarregados de educação e com os professores da
turma, em função das necessidades educativas identificadas e de forma a
assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos
educativos da medida; Coordenar a elaboração e execução do plano de turma, bem
como dos planos de acompanhamento pedagógico dos alunos; Coordenar as
atividades interdisciplinares da turma, bem como as visitas de estudo, que deverá
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acompanhar sempre que possível; Presidir às reuniões do conselho de turma e
assegurar o seu correto funcionamento; Recolher informações e fornecê-las, de
modo criterioso, a todos os elementos do conselho de turma e às demais
estruturas de orientação educativa, bem como aos serviços especializados de
apoio educativo, com o objetivo de assegurar a plena concretização dos fins
estabelecidos pelo conselho de turma, salvaguardando sempre o direito à
privacidade individual e familiar dos alunos; Zelar pelo sigilo dos dados
constantes do processo individual do aluno, dando a conhecer o imperativo legal
dessa confidencialidade e estando presente aquando da sua consulta; Garantir aos
professores da turma a existência dos meios e dos documentos de trabalho
necessários ao desempenho da sua função, que devem estar organizados no dossiê
de turma; Presidir às reuniões com os encarregados de educação, por si
convocados, cumprir um horário de atendimento individualizado e estabelecer
todos os contactos telefónicos e escritos, garantindo uma informação atualizada
acerca da integração do aluno na escola; Dirimir eventuais conflitos entre os
alunos ou entre estes e os seus professores, de forma a que impere um clima
favorável à inserção de todos os alunos na turma e na escola; Adotar medidas
tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom
ambiente educativo, articulando a intervenção dos professores da turma e dos
pais e encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e
resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem; Assegurar a
organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com
os alunos; Articular as atividades dos professores da turma, designadamente no
que respeita ao planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares a
nível de turma; Articular a intervenção dos professores da turma dos pais e
encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver
problemas comportamentais ou de aprendizagem; Dar parecer sobre todas as
questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito;
Analisar, em colaboração com o conselho de diretores de turma, os problemas de
integração dos alunos e o relacionamento entre os professores e alunos da turma;
Colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação da escola com a comunidade;
Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar apresentadas, por cada
professor da turma, nas reuniões de avaliação, de acordo com os critérios
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estabelecidos pelo Conselho Técnico-Pedagógico; Participar ao Diretor Executivo,
para efeitos de procedimento disciplinar, sempre que entenda que o
comportamento presenciado ou participado é passível de ser qualificado de grave
ou muito grave; Acompanhar o aluno na execução da medida corretiva ou
disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo ter o especial cuidado de
articular a sua atuação com os pais e encarregados de educação e com os
professores da turma, em função das necessidades educativas e de forma a
assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos
educativos da medida; Apresentar ao Diretor Executivo um relatório crítico do
trabalho desenvolvido, por ano letivo.
O Conselho Administrativo e Financeiro é um órgão constituído pelo Diretor
Executivo – que preside – pelo Coordenador Financeiro e pelo Chefe dos Serviços
Administrativos. Compete ao Conselho Administrativo e Financeiro: Apreciar o
plano anual de atividades da escola e em função do mesmo, aprovar o orçamento
anual da escola, submetendo-o, depois à apreciação da Direção da Escola;
Proceder à gestão económica e financeira dos recursos financeiros colocados à
disposição da escola; Aprovar contratos, protocolos ou acordos a celebrar com
outras escolas ou entidades que tenham incidência patrimonial ou financeira;
Aprovar a aquisição de bens ou serviços, emitindo as respetivas ordens de
pagamento, nomeadamente cheques ou outros meios de pagamento, que serão
sempre assinados por ambos os membros; Prestar as informações ou
esclarecimentos que, sobre matéria da sua competência, lhe sejam solicitados pela
Direção e pelo Conselho Fiscal da ARTEMIR, ou pelos competentes serviços do
Estado.
Aos professores compete: Elaborar a planificação anual modular e a planificação
módulo a módulo das diferentes disciplinas do plano curricular; Lançar as
classificações modulares e finais; Elaborar guias de aprendizagem e/ou materiais
de apoio; Participar na elaboração do relatório trimestral de avaliação; Participar
nas reuniões do Conselho de Turma; Definir e informar os alunos dos critérios
específicos de avaliação de cada módulo; Definir, com os alunos, os procedimentos
a adotar para a recuperação dos módulos em atraso, ao longo do ano letivo.
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Preencher os documentos usados na escola para esse fim, ao nível do Ensino
Profissional; Manter o respetivo dossiê técnico-pedagógico organizado, para além
de todas as instruções emanadas pela Direção.

1.6. Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para
jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores.
Nº de Turmas/Grupos de Formação Nº de Alunos
(Totais por curso, em cada ano letivo)
2017/2018
2018/2019
2019/2020
N.º
N.º
N.º
N.º
N.º
N.º
T/GF
Al
T/GF
Al
T/GF
Al

Tipologia
do curso

Designação do curso

Curso
Profissional

Instrumentista de
Cordas e de Tecla

3

40

3

38

3

40

Curso
Profissional

Instrumentista de
Sopro e Percussão

3

41

3

40

3

42

1.7. Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de
garantia da qualidade:
Criação de um sistema alinhado com o Quadro EQAVET 
Adaptação do Sistema em uso ao Quadro EQAVET
1.8. Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o
alinhamento com o Quadro EQAVET.
Em termos gerais, a ESPROARTE definiu para o alinhamento com o Quadro
EQAVET os seguintes objetivos:
 Auscultar com regularidade os alunos sobre o funcionamento da escola.
 Otimizar as parcerias entre a escola e a comunidade, auscultando com
regularidade o seu grau de satisfação. Mobilizar a comunidade educativa
para a procura de soluções educativas sustentáveis, articuladas com o
desenvolvimento regional e nacional e com o Sistema de Antecipação de
Necessidades de Qualificações.
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 Planear e implementar o Sistema de Garantia da Qualidade e melhoria
contínua alinhando-o com o Quadro EQAVET.
 Elaborar e aplicar instrumentos de recolha e produção de dados para
análise, tratamento, avaliação e revisão dos indicadores EQAVET.
 Identificar os stakeholders internos e externos.
 Alinhar a visão estratégica e os documentos estruturantes da escola
contemplando os princípios e indicadores EQAVET.
 Delinear estratégias para a promoção do diálogo e envolvimento dos
stakeholders na decisão das práticas de gestão de Ensino e Formação
Profissional, no que respeita à conceção da oferta educativa e na promoção
do aumento de empregabilidade e da taxa de prosseguimento de estudos.
 Definir o Plano de Ação para o alinhamento com o Quadro EQAVET.
 Relatar o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET.
 Conceber o(s) Plano(s) de Melhoria contínua.
 Divulgar publicamente os documentos estruturais resultantes do processo
de implementação do Sistema de Garantia da Qualidade em alinhamento
ao Quadro EQAVET.
Com vista à melhoria contínua e de forma a proceder à eficaz monitorização, a
ESPROARTE definiu objetivos específicos para cada indicador EQAVET:
INDICADOR 4a | Taxa e conclusão dos cursos
Objetivo específico N.º1:
Reduzir o nº de módulos em atraso.
- Identificar e registar elementos de risco (módulos em
atraso, falta de assiduidade, registo de ocorrências
disciplinares).
- Promover aulas mais atrativas através da utilização de
Mecanismos de
ferramentas interativas e metodologias pedagógicas e
operacionalização avaliativas ativas que envolvam os alunos na
autorregulação das suas aprendizagens e levem em conta
as suas necessidades e os diferentes perfis de cada um.
- Acompanhamento pelo Diretor de Turma, promovendo
reuniões e contactos com os EE.
- Encaminhamento e intervenção do GAA em casos
específicos.
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Objetivo específico N.º2:
Melhorar o sucesso escolar.
- Realizar os momentos de avaliação das aprendizagens
obrigatórios de acordo com o Regulamento Interno.
Mecanismos de
- Aplicar diferentes estratégias e instrumentos
operacionalização diversificados de avaliação, adequando-os ao contexto, aos
conhecimentos, capacidades e atitudes a desenvolver nos
alunos.
- Melhorar o acompanhamento no desenvolvimento dos
projetos das PAP.
- Promover a formação contínua dos docentes.
Objetivo específico N.º3:
Aumento dos níveis de assiduidade.
- Fazer os registos de assiduidade dos alunos na plataforma
Musa.
Mecanismos de
- Promover aulas mais atrativas e mais inclusivas que não
operacionalização deixem ninguém para trás, com recurso a ferramentas e
estratégias pedagógicas e avaliativas ativas que envolvam
os alunos na regulação das suas aprendizagens e levem em
conta as suas necessidades e explorem os seus interesses - Estabelecer, sempre que necessário, contactos telefónicos
ou reuniões presenciais com os EE, registando os
resultados
de
cada
contacto,
promovendo
a
corresponsabilidade sem culpa.
Objetivo específico N.º4:
Intensificar o contacto com os Encarregados de Educação.
- Manter as reuniões trimestrais, presididas pelos
Mecanismos de
Diretores de Turma, para a entrega e discussão de
operacionalização avaliações como momento privilegiado de relacionamento
com os EE.
- Estabelecer, sempre que necessário, contactos
telefónicos, reuniões presencias ou a distância com os EE,
registando cada contacto e resultados.
- Diversificar e Flexibilizar os horários de atendimento aos
EE.
INDICADOR 5a | Taxa de prosseguimento de estudos
Objetivo específico N.º1:
Intensificar o contacto com as instituições de ensino superior.
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- Realizar anualmente um ciclo de master classes
orientadas por docentes do ensino superior.
Mecanismos de
- Criar novas parcerias para desenvolvimento de projetos
operacionalização conjuntos e partilha de boas práticas.
- Dar continuidade ao convite a docentes do ensino
superior para integrarem o júri das PAP.
Objetivo específico N.º2:

Consciencializar os alunos para a importância do prosseguimento de estudos.

- Fazer palestras, seminários e sessões de esclarecimento
Mecanismos de
aos alunos sobre as diferentes alternativas de acesso ao
operacionalização ensino superior e da importância do prosseguimento de
estudos e da aprendizagem ao longo da vida.
Objetivo específico N.º3:

Consciencializar os EE para a importância do prosseguimento de estudos dos
respetivos educandos.

- Sensibilizar os EE para o seu papel auxiliar enquanto
Mecanismos de
educadores.
operacionalização - Sensibilizar os EE para a necessidade de construir desde
cedo um percurso escolar de qualidade tendo em vista a
orientação profissional futura dos respetivos educandos.
- Promover a corresponsabilidade dos EE no seguimento
do percurso escolar dos seus educandos, através,
nomeadamente do seu envolvimento em atividades
realizadas pela Escola

INDICADOR 6a | Percentagem de alunos que completaram o curso e que
trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso que concluíram
Objetivo específico N.º1:
Reforçar o trabalho em rede com entidades empregadoras.
- Dar continuidade à parceria com a Orquestra Energia.
Mecanismos de
Continuar a convidar empresários e especialistas de
operacionalização diversas áreas da música para fazer sessões técnicas e
aulas na escola.
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INDICADOR 6b3 | Taxa de empregadores satisfeitos com os formandos que
completaram o curso
Objetivo específico N.º1:
Atualizar constantemente os conhecimentos e competências técnicoartísticas a desenvolver nos alunos, assim como as competências
pessoais, sociais e emocionais apreciadas/exigidas pelo mercado de
trabalho.
Mecanismos de
- Construção e aplicação do questionário para a recolha de
operacionalização informação.

1.9. Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas
do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET.

Etapas do processo de alinhamento
com o Quadro EQAVET

Data de Início

Data de Conclusão

Elaboração do Documento Base para
o alinhamento
Elaboração do Plano de Ação para o
alinhamento
Recolha de dados – Indicador 4a)
Conclusão dos cursos
Recolha de dados – Indicador 5a)
Colocação dos diplomados
Recolha de dados – Indicador 5a)
Ocupação dos diplomados
Recolha de dados – Indicador 6b3)
Satisfação dos empregadores
Análise contextualizada dos
resultados dos indicadores EQAVET, e
de outros em uso, e da aferição dos
descritores EQAVET/práticas de
gestão
Identificação das melhorias a
introduzir na gestão da EFP
Elaboração do Relatório do Operador

julho/2017

fevereiro/2020

fevereiro/2020

fevereiro/2020

fevereiro/2020

fevereiro/2020

fevereiro/2020

fevereiro/2020

fevereiro/2020

abril/2020

março/2020

abril/2020

março/2020

maio/2020

fevereiro/2020

maio/2020

abril/2020

maio/2020

abril/2020

maio/2020

Anexo 1 ao Relatório do Operador –
Plano de Melhoria

(mês/ano)
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Anexo 2 ao Relatório do Operador –
Fontes de evidência do cumprimento
dos critérios de conformidade
EQAVET

abril/2020

maio/2020

Observações (caso aplicável)

1.10. Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios
relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações
eletrónicas.
Projeto Educativo https://www.esproarte.pt/
Regulamento Interno https://www.esproarte.pt/
Plano de Atividades https://www.esproarte.pt/
Documento Base https://www.esproarte.pt/
Plano de Ação https://www.esproarte.pt/
Relatório do Operador https://www.esproarte.pt/
Plano de Melhoria https://www.esproarte.pt/
Aferição dos critérios de conformidade EQAVET https://www.esproarte.pt/
Circuito Documental https://www.esproarte.pt/
Materiais/Recursos da Sessão Pública https://www.esproarte.pt/

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET
Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciem a
aplicação de cada uma das fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na
gestão da oferta de EFP.
2.1. Fase de Planeamento.
A fase de planeamento refletiu uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders
e incluiu a definição dos objetivos e metas e as ações concretas a desenvolver. Esta
fase partiu da reflexão sobre “onde estamos” e na definição de “onde queremos
estar” e “quando”. Para concretizar esta autoavaliação, foi necessário utilizar
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determinados descritores indicativos para consciencializar a eficácia da prática
atual e identificar estratégias futuras devidamente articuladas e ajustadas aos
objetivos previstos no Projeto Educativo da Escola.
Após a candidatura ao financiamento do Programa Operacional Capital Humano –
POCH, em 2017 a ESPROARTE requereu os serviços de uma empresa de
consultoria externa. Contudo, dada a insatisfação com o processo de
monitorização e o evidente desajuste com o nível da produção de conteúdos, em
janeiro de 2020 não se renovou o referido contrato. Optou-se por fazer um
protocolo de colaboração entre a ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de
Mirandela e a Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto para
o acompanhamento da implementação, operacionalização e monitorização do
processo de garantia de qualidade europeu – EQAVET, no âmbito do eixo do SAME
“ Valorização do Ensino Profissional”. Neste sentido, foi constituída uma equipa de
trabalho constituída por recursos humanos internos, bem como definidas as suas
responsabilidades. A equipa EQAVET procedeu ao levantamento dos dados do
triénio 2014/2017 e, posteriormente, à análise dos resultados relativos aos
indicadores EQAVET selecionados.
A partir da análise contextualizada do ciclo de formação supracitado, foram
auscultados os stakeholders internos e externos, foi elaborado o Documento Base
e definidos os objetivos específicos, as atividades a desenvolver e os mecanismos
de operacionalização para cada um dos indicadores EQAVET que constam do
Plano de Ação.
De forma a assegurar que as ações traçadas traduzam a visão estratégica de todos
os envolvidos, após a avaliação e aprovação por unanimidade em reunião
extraordinária do Conselho Técnico-Pedagógico, decorrida a 3 de março de 2020,
o Documento Base e o Plano de Ação foram apresentados a todos os
intervenientes, stakholders internos e externos, na Sessão Pública Garantia da
Qualidade na Educação e Formação Profissional em Alinhamento com o Quadro
EQAVET1, que foi realizada no dia 6 de março de 2020, no Auditório Municipal do

1

https://www.esproarte.pt/sessao-publica/
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Centro Cultural de Mirandela. O compromisso de todos os stakeholders presentes
foi manifestado através da recolha de testemunho e das respostas ao inquérito,
durante e no final da sessão pública.
2.2. Fase de Implementação.
A implementação, na escola, de um Sistema de Garantia da Qualidade, explicita o
compromisso, quer da sua liderança, quer da comunidade escolar, com a procura
da melhoria continua, nomeadamente, em termos de implementação de
procedimentos que orientem a operacionalização dos objetivos propostos de
forma a serem atingidas as metas definidas.
Nesta fase deu-se início à implementação das atividades integradas no Plano de
Ação que tem por base a identificação de áreas de melhoria que garantam o
crescimento sustentável da escola e, concretamente, a otimização da oferta EFP.
Nesta etapa os princípios EQAVET foram cumpridos de forma parcial.
No que respeita à calendarização, destacam-se dois momentos cruciais que
permitem às equipas centrar-se nos resultados, bem como implementar
procedimentos e definir ações futuras: o final de cada trimestre (período letivo) e
o final do ano letivo. Considerando o estado de emergência que foi decretado
devido à pandemia do Covid-19, e o consequente confinamento social, os
conselhos de turma do 2º período foram realizados através de sessões assíncronas
das quais se elaboraram as respetivas atas e relatórios.
Relativamente à recolha de dados requeridos para os indicadores EQAVET 6a
(Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões
diretamente relacionadas com o curso que concluíram) e 6b3 (Taxa de
empregadores satisfeitos com os formandos que completaram o curso), foram
construídos inquéritos por questionário para aplicar aos diplomados e
empregadores, com o objetivo de averiguar o respetivo grau de satisfação em
relação ao serviço prestado pela escola e ajustar práticas no sentido de responder
o melhor possível às necessidades profissionais futuras. É pretensão futura apurar
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o grau de satisfação dos professores, alunos, encarregados de educação e pessoal
não docente, através da aplicação de inquéritos no final do corrente ano letivo.
Nesta fase procedeu-se ainda à sistematização do circuito e gestão documental
iniciando-se a classificação e codificação dos documentos rececionados, o seu
registo e encaminhamento, bem como se deu-se início às fases da gestão
documental (produção, organização e conservação) tendo como objetivo a criação
do MANUAL DE QUALIDADE que nos permitirá definir o Sistema de Gestão da
Qualidade, e servir de referência para a sua implementação e manutenção na
ESPROARTE.
O processo de autoavaliação tem vindo a ser realizado na ESPROARTE ao longo
dos anos. Contudo, nos últimos meses do corrente ano, a monitorização realizada
no âmbito do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, tem permitido
identificar fragilidades e, consequentemente, definir áreas de melhoria visando,
fundamentalmente, a redução de módulos em atraso, o aumento do sucesso
escolar, o acréscimo dos níveis de assiduidade e da taxa de prosseguimento de
estudos dos alunos, assim como conhecer o grau de satisfação dos diferentes
stakholders. Neste sentido, foram detetadas algumas fragilidades específicas. No
que respeita aos professores, considera-se imperativa a realização de ações de
formação a fim de os capacitar para novas abordagens, nomeadamente nos
domínios da flexibilidade e autonomia curricular, na gestão e organização
curricular, nas estratégias de ensino alinhadas com o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e na avaliação formativa das aprendizagens essenciais.
Relativamente ao pessoal não docente, deverão ser realizadas ações de
capacitação centradas nas competências de comunicação, relacionamento e
comportamentos de cidadania organizacional. Não obstante o facto de aos alunos
terem sido proporcionadas diversas experiências formativas, conforme atestam o
Plano e Relatórios de Atividade, considera-se fundamental investir numa maior
proximidade entre os alunos e as instituições de ensino superior.
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2.3. Fase de Avaliação.
O processo de autoavaliação permite à escola, enquanto comunidade aprendente
e humanamente inteligente, afirmar a sua identidade através da assunção da sua
missão, assente numa conjetura dinâmica que estimule o processo de melhoria
contínua que se pretende ver refletido na melhoria dos resultados obtidos pelos
alunos e no sucesso que alcançam no mercado de trabalho e/ ou no
prosseguimento de estudos no Ensino Superior, afirmando e aprofundando as
suas raízes no território em que se insere e continuamente deseja transformar.
Nesta fase foram realizadas várias reuniões que contribuíram para a aferição das
melhorias resultantes da implementação do Plano de Ação e, consequentemente,
partindo desta avaliação foi elaborado o Plano de Melhoria.
Relativamente ao indicador EQAVET 6a (Percentagem de alunos que completaram
o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso que
concluíram) foram aplicados inquéritos a todos os diplomados das turmas entre
os anos de 2014 e 2019, num total de 148 diplomados. Do total de inquiridos,
foram registadas 137 respostas, o que representa uma taxa de participação de
92,56%.
Quanto ao indicador 6b3 (Taxa de empregadores satisfeitos com os formandos
que

completaram

o

curso),

foram

aplicados

inquéritos

aos

empregadores/representantes do Ensino Superior, para conhecer o grau de
satisfação em relação ao serviço prestado pela escola e ajustar práticas no sentido
de responder o melhor possível às necessidades profissionais futuras. Neste caso
a taxa de adesão e de resposta foi incomparavelmente menor. Neste caso, dos 125
empregadores/representantes do Ensino Superior inquiridos, apenas 25
submeteram a respetiva avaliação, representando uma taxa de participação de
20%, tendo um dos representantes do Ensino Superior alegado as imposições
previstas na Lei de Proteção de Dados como impedimento à participação no
estudo. Todos os dados recolhidos foram devidamente compilados em relatórios
próprios, analisados e discutidos nos diversos órgãos da ESPROARTE e as
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principais conclusões foram tidas em conta na identificação das melhorias a
introduzir na gestão da EFP no Plano de Melhoria.
No que respeita ao envolvimento dos stakeholders no processo de criação do
sistema de garantia de qualidade alinhado ao EQAVET, sempre existiu uma maior
proximidade com o grupo de stakeholders internos, comparativamente aos
externos. Não obstante, os stakeholders externos têm tido intervenção em
diversas etapas do percurso formativo dos alunos, sobretudo na constituição do
júri das várias componentes da Prova de Aptidão Profissional, na orientação de
materclasses e workshops, bem como na realização de ações de formação. Esperase que futuramente este envolvimento se intensifique e, consequentemente, se
venha a refletir numa colaboração e participação mais ativa.

2.4. Fase de Revisão.
No final do ano letivo e após serem apurados os resultados, será elaborado pelo
Diretor de Curso um relatório a apresentar em reunião de Conselho Técnico
Pedagógico no final do mês de julho. Na primeira reunião geral de professores no
ano letivo seguinte, os docentes serão informados dos resultados obtidos e da
necessidade de participarem na elaboração de planos de melhoria. Todos os
procedimentos ficarão registados em ata. O resultado anual da avaliação das
metas, bem como os procedimentos propostos para a revisão das práticas
existentes serão publicitados na página oficial da ESPROARTE, enviados por email
para todos os professores e divulgados junto dos Pais e Encarregados de Educação
na reunião de início do Ano Letivo, presidida pelo Diretor Pedagógico/Executivo
da ESPROARTE.
Relativamente à participação dos docentes, estes serão ouvidos em sede de
reunião do Conselho de Turma, de Área de Formação e de Conselho TécnicoPedagógico, onde se fará a análise dos resultados das metas definidas nos
Documento Base e Plano de Ação, bem como de todas as propostas de melhoria.
Na reunião geral de balanço do ano letivo e de preparação do ano letivo seguinte,
os professores poderão sugerir e apresentar alterações concretas que considerem
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pertinentes e necessárias para a melhoria do processo. Estas sugestões serão
levadas a Conselho Técnico Pedagógico para deliberar a sua implementação no
ano letivo seguinte.
No que concerne ao envolvimento e participação dos alunos, serão aplicados,
através do Gabinete de Apoio ao Aluno, inquéritos por questionário a partir dos
quais se pretende que avaliar diversos aspetos da vida escolar, entre os quais: a
relação com os docentes, não docentes, serviços, direção, equipamentos e
instalações, projetos de vida, etc. Os resultados destes inquéritos serão apreciados
em sede de reunião dos Conselho de Turma. Também nas Assembleias de Turma
os alunos poderão pronunciar-se, através dos delegados de turma, sobre os
problemas e constrangimentos detetados na escola, bem como propor soluções
viáveis. O mesmo processo se aplicará aos Encarregados de Educação.
Relativamente aos stakeholders externos manter-se-á a prática da aplicação de
inquéritos de satisfação, de forma a obter uma participação mais ativa, na
identificação de sugestões e/ou áreas de melhoria futura. De forma a aumentar a
taxa de resposta dos empregadores/representantes do Ensino Superior aos
inquéritos de satisfação é pretensão proceder à sua aplicação entre os meses de
abril e junho de cada ano letivo, primeiramente via email e, posteriormente,
através de reforço telefónico.
Pretende-se nesta fase que a reflexão acerca dos resultados alcançados contribua
para a melhoria contínua, através da elaboração e execução de planos específicos,
permitindo à ESPROARTE atuar atempada e eficazmente, promovendo o sucesso
da sua ação.
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III. Áreas de melhoria na gestão da oferta

Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao
presente relatório.

IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade
EQAVET

Enumerar os documentos e os critérios que evidenciem, através do
preenchimento do Anexo 2 ao presente relatório.

V. Conclusão

Apresentar as mudanças resultantes do alinhamento do sistema de garantia da
qualidade com o Quadro EQAVET na gestão da melhoria contínua da oferta de
EFP.

A implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade em alinhamento ao
Quadro EQAVET propiciou a análise, discussão e definição de objetivos, metas,
timings, ações de operacionalização e definição de responsáveis para a
concretização dos mesmos. O primeiro passo deu-se com a produção do
Documento Base e do Plano de Ação, documentos dinâmicos, abertos e partilhados
com os stakeholders internos e externos que fomentaram a reflexão conjunta e
participada com vista à melhoria contínua e sustentada da qualidade da gestão da
EFP que a ESPROARTE presta.
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Os resultados alcançados permitiram fazer um balanço dos objetivos e metas
relacionados com os indicadores considerados para análise, bem como originaram
ações de melhoria que determinam uma atuação mais eficaz e atempada.
O recurso à Análise SWOT permite-nos sistematizar o que foi o processo de criação
e implementação do Sistema de Garantia da Qualidade da EFP na ESPROARTE
alinhado ao Quadro EQAVET:
Strengths | Forças
 Realização de autoavaliação e autoscopia de forma sistemática pela equipa
EQAVET.
 Atribuição de responsabilidades dos stakeholders internos e externos em
todo o processo SGQ.
 Programar o trabalho de alinhamento em função do exercício de
diagnostico e de antecipação realizado com a colaboração dos stakeholders.
 Otimização de parcerias entre a escola e a comunidade.
 Alinhamento da visão estratégica e os documentos estruturantes da escola
contemplando os princípios e indicadores EQAVET.
 Criação de estratégias para a promoção do diálogo e envolvimento dos
stakeholders na decisão das práticas de gestão de EFP.
 Identificação de áreas de melhoria e criação de Planos de Ação e de
Melhoria contínua.
 Criação de protocolo de colaboração entre a ESPROARTE e a Universidade
Católica para a implementação do SGQ.
 Auscultação dos stakeholders.
 Revisã o das práticas em uso na gestão da EFP, através da especificação das
melhorias consensualizadas, a partir da análise contextualizada dos
resultados apurados.
 Sistematização do circuito e gestão documental iniciando-se a classificação
e

codificação

dos

documentos

rececionados,

o

seu

registo

e

encaminhamento e deu-se início às fases da gestão documental (produção,
organização e conservação) tendo como objetivo a criação do MANUAL DE
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QUALIDADE que nos permitirá definir o Sistema de Gestão da Qualidade, e
servir de referência para a sua implementação e manutenção na
ESPROARTE.
 Realização de ações de formação de professores e de outros colaboradores,
tendo em conta necessidades e expectativas alinhadas com opções
estratégicas da escola.
 Divulgação da informação, sobre a melhoria contínua da oferta de EFP, na
rede interna e site oficial da escola.

Weaknesses | Fraquezas
 Dificuldade no envolvimento de alguns dos elementos da equipa EQAVET.
 Ausência de supervisão e acompanhamento, por parte da empresa de
consultoria contratada, no planeamento do processo de garantia de
qualidade europeu – EQAVET entre os anos de 2017 e início de 2020
 Inexistência nos aquivos da escola de dados atualizados, nomeadamente
dos contactos dos diplomados e empregadores dos ciclos de educação e
formação em análise.
 Monitorização

prévia

da

maioria

dos

indicadores

EQAVET,

nomeadamente, a recolha de dados sobre a colocação dos diplomados e o
grau de satisfação dos empregadores com as suas competências.
 Atraso nos procedimentos implícitos à fase do planeamento do Sistema de
Garantia da Qualidade alinhado ao EQAVET.
 Aplicação de inquéritos aos diplomados e empregadores/representantes
do Ensino Superior numa fase tardia do processo.
 Elaboração dos documentos em timings ajustados.
 Falta de experiência dos elementos da equipa na execução de processos
previstos para o Sistema de Garantia da Qualidade.
Opportunities | Oportunidades
 Criação de momentos para o reforço de parcerias com stakholders
externos, nomeadamente, a iniciativa da Sessão Pública.
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 Monitorização da qualidade da EFP pelos stakeholders externos.
 Alinhamento da escola com as políticas públicas definidas para a EFP.

Threats | Ameaças
 Número

pouco

significativo

de

respostas

dos

empregadores/representantes do Ensino Superior aos inquéritos do
indicador 6b3.
 Pandemia do Covid-19 e o consequente confinamento social que dificultou
a relação presencial entre todos os stakeholders internos e externos.
Assim, pretende-se que o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET venha
reforçar o empenho da ESPROARTE na melhoria e eficácia da prestação do seu
serviço, conduzindo ao aumento de satisfação de todos os seus parceiros.

Toda a documentação de implementação do Sistema de Garantia da Qualidade em
alinhamento ao Quadro EQAVET foi deliberada e aprovada por unanimidade pelo
Conselho Técnico-Pedagógico da ESPROARTE.
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Anexo 1 – Plano de Melhoria

1. Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e de outros em uso, e da aferição dos
descritores EQAVET / práticas de gestão que sustentam o presente Plano de Melhoria.

O Quadro 1 apresenta as taxas de conclusão dos cursos, de colocação no mercado de trabalho, de prosseguimento de estudos, de
diplomados noutras situações, de diplomados em situação desconhecida, de diplomados a exercer profissões relacionadas com o
Curso/AEF e de diplomados empregados avaliados pelos empregadores/representantes do Ensino Superior relativas aos triénios
2014/2017, 2015/2018 e 2016/2019.
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4a

5a

Triénio 2014/2017
CICT
CISP
100%
100%

Indicadores
Taxa de conclusão dos cursos

21,43%

35,71%

9,09%

27,27%

8,33%

38,46%

Taxa de prosseguimento de estudos

71,43%

42,86%

81,82%

63,64%

58,33%

30,76%

0%

0%

0%

9,09%

16,66%

15,38%

7,14%

21,43%

9,09%

0%

0%

7,69%

50%

71,42%

63,63%

45,45%

33,33%

38,46%

38,46%

27,27%

0%

0%

16,66%

7,69%

Taxa de diplomados em situação desconhecida

6b3

Triénio 2016/2019
CICT
CISP
92,30%
92,85%

Taxa de colocação no mercado de trabalho

Taxa de diplomados noutras situações

6a

Resultados
Triénio 2015/2018
CICT
CISP
78,57%
78,57%

Taxa de diplomados a exercer profissões
relacionadas com o Curso/AEF
Taxa de diplomados empregados avaliados pelos
empregadores/representantes do Ensino Superior

Quadro 1 – Taxas dos indicadores EQAVET

CICT: Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e de Tecla
CISP: Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e de Percussão
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Depois de analisados os dados recolhidos pela equipa EQAVET foi possível estabelecer, para o triénio 2017/2020, as metas que nos
propomos atingir, e que são as seguintes:
a) Relativamente à taxa de conclusão dos cursos, prevista no indicador 4a, verifica-se uma queda de 21,43% em ambos os cursos
no triénio 2015/2018, bem como de 7,15% e 7,7% nos CICT e CISP, respetivamente, no triénio 2016/2019, quando comparados
com a taxa de conclusão de 100% alcançada pelos diplomados no ciclo anterior 2014/ 2017. Esta situação deveu-se à existência de
módulos em atraso que, consequentemente, impediram a conclusão do curso, no tempo previsto. A meta estabelecida para este
indicador é conseguir manter a mesma taxa do triénio 2016/2019, considerando a situação anormal que vivemos devido
à Covid-19.
b) No que respeita ao indicador 5a, importa salientar que as taxas de colocação no mercado de trabalho apresentam percentagens
sempre inferiores a 40%, uma vez que, dada a natureza e a especificidade dos cursos artísticos, o objetivo dos alunos que escolhem
esta oferta educativa formativa de dupla certificação, passa, normalmente, pelo ingresso no Ensino Superior, em detrimento da
colocação imediata no mercado de trabalho. Contudo, verificámos casos de diplomados que se encontram a prosseguir estudos e,
paralelamente, a exercer uma atividade profissional.
c) No que diz respeito à taxa de prosseguimento de estudos, e apesar da possibilidade que o Decreto-Lei n.º 11/2020, de 2 de abril,
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior introduz de um concurso especial de acesso ao ensino superior para os estudantes
provenientes das vias profissionalizantes do nível secundário, titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e
cursos artísticos especializados, espera-se que a meta estabilize nos 50%.
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d) Relativamente à taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o Curso/AEF, prevista no indicador 6a verificase que a média dos três triénios anteriores foi de 48,98% no CICT e de 51,77% no CISP. O facto de o CISP apresentar uma taxa mais
elevada pode dever-se ao facto de existir maior oferta de emprego em associações musicais e academias, cuja atividade é realizada,
predominantemente, por instrumentistas de sopro. No entanto a meta que estabelecemos para o triénio 2017/2020 é de
35,89%, devido ao cenário de desemprego e cancelamento de todas as festividades que afetarão a empregabilidade neste setor,
desde o início da pandemia e das consequentes medidas restritivas impostas pelo Governo português, várias foram as iniciativas
culturais que foram entretanto canceladas ou adiadas.
e) No que concerne ao indicador 6b3, a EPSROARTE não fazia, até ano de 2020, qualquer estudo destinado a avaliar os diplomados
pela(s) entidade(s) empregadora(a) e, neste sentido, procedeu-se este ano pela primeira vez à aplicação de inquéritos de satisfação
a todos os empregadores e representantes do ensino superior dos triénios 2011/2014, 2012/2015, 2013/2016, 2014/2017,
2015/2018, 2016/2019, para averiguar o respetivo grau de satisfação destas entidades em relação ao serviço de EFP prestado pela
ESPROARTE e ajustar práticas no sentido de responder o melhor possível às necessidades profissionais futuras. Contudo, de um
total de 125 inquiridos apenas 25 submeteram as respetivas respostas, o que representa uma taxa de participação de 20%. No
entanto, as apreciações foram muito positivas em todos os parâmetros da avaliação. O compromisso de melhoria é continuar com
esta prática de aplicar inquéritos entre os meses de janeiro e junho de cada ano letivo seguinte. A meta estabelecida é alcançar
uma taxa de participação de 30%.
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Perante estes resultados, a ESPROARTE encontra-se a desenvolver um conjunto de ações definidas e sistematizadas no Plano de Melhoria
que seguidamente se apresenta.

2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar.
Área de
Melhoria

Descrição da Área de Melhoria

Objetivo

INDICADOR 4a
REDUZIR O Nº DE MÓDULOS EM ATRASO.

O1

AM2

INDICADOR 4a
MELHORAR O SUCESSO ESCOLAR

O1

AM3

INDICADOR 4a
AUMENTO DOS NÍVEIS DE ASSIDUIDADE

O3

AM4

INDICADOR 4a
AUMENTO DOS NÍVEIS DE ASSIDUIDADE

O4

AM1
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Descrição do objetivo e metas a alcançar
(quando disponível indicar o ponto de partida)

Implementar a pedagogia diferenciada como estratégia
universal de inclusão.
Proporcionar aulas de apoio e acompanhamento aos
alunos com maiores dificuldades sinalizados nas atas do
CT.
Implementar a avaliação por competências, de forma a
que o aluno possa autorregular a avaliação tendo em
conta as competências do perfil dos alunos à saída da
escolaridade obrigatória (PA) e do perfil profissional.
Dar formação específica de professores em área do
Ensino, Aprendizagem e Avaliação. Recurso a
metodologias pedagógicas ativas e capazes de envolver
mais os alunos nas suas aprendizagens.
Contactar os EE quando o aluno atinge 50% e/ou 100%
das faltas injustificadas permitidas em RI.
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AM5

AM6
AM7

AM8

AM9
AM10
AM11
AM12

INDICADOR 4a
INTENSIFICAR O CONTACTO COM OS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
INDICADOR 4a
INTENSIFICAR O CONTACTO COM OS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
INDICADOR 4a
INTENSIFICAR O CONTACTO COM OS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
INDICADOR 5a
INTENSIFICAR O CONTACTO COM AS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR
INDICADOR 5a
INTENSIFICAR O CONTACTO COM AS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR
INDICADOR 5a
CONSCIENCIALIZAR OS ALUNOS PARA A
IMPORTÂNCIA DO PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS
INDICADOR 5a
CONSCIENCIALIZAR OS ALUNOS PARA A
IMPORTÂNCIA DO PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS
INDICADOR 5a
CONSCIENCIALIZAR OS EE PARA A IMPORTÂNCIA
DO PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS DOS
RESPETIVOS EDUCANDOS
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O4

Criar o sistema de aviso quinzenal das ausências dos
alunos através de SMS.

O4

Fazer anualmente, pelo menos, um evento da Escola que
seja aberto e/ou direcionado à participação dos EE.

O4

Incentivar os EE a criar a Associação de Pais e
Encarregados de Educação da ESPROARTE.

O1

Incentivar os alunos a participar em aulas de classe
abertas nas instituições do ensino superior.

O1

Realizar ações de esclarecimento acerca da oferta
formativa nas instituições de ensino superior.

O2

Analisar junto dos alunos a diversidade de ofertas
formativas existentes no ensino superior.

O2

Debater acerca das diversas possibilidades de saídas
profissionais após a conclusão do ensino superior.

O3

Dialogar e esclarecer os EE acerca da importância do
prosseguimento de estudos.
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AM13

AM14

AM15

AM16

AM17

AM18

INDICADOR 5a
CONSCIENCIALIZAR OS EE PARA A IMPORTÂNCIA
DO PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS DOS
RESPETIVOS EDUCANDOS
INDICADOR 5a
CONSCIENCIALIZAR OS EE PARA A IMPORTÂNCIA
DO PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS DOS
RESPETIVOS EDUCANDOS
INDICADOR 5a
CONSCIENCIALIZAR OS EMPREGADORES DA ÁREA
CULTURAL/MUSICAL PARA A IMPORTÂNCIA DA
REGULAMENTAÇÂO LABORAL
INDICADOR 6a
REFORÇAR O TRABALHO EM REDE COM
ENTIDADES EMPREGADORAS
INDICADOR 6b3
ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS
MINISTRADOS E DESENVOLVER NOS ALUNOS AS
COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS
APRECIADAS/EXIGIDAS PELO MERCADO DE
TRABALHO.
INDICADOR 6b3
ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS
MINISTRADOS E DESENVOLVER NOS ALUNOS AS
COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS
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O3

Analisar junto dos EE a diversidade de ofertas formativas
existentes no ensino superior.

O3

Debater acerca das diversas possibilidades de saídas
profissionais após a conclusão do ensino superior.

03

O1

O1

O1

Aprofundar os contactos com as bandas da região,
nomeadamente de FCT para sensibilizar para esta
temática
Continuar a convidar futuros empregadores e
especialistas de diversas áreas da música para fazer
sessões técnicas e aulas na escola.
Recolha das sugestões e/ou recomendações feitas pelas
empresas e instituições do Ensino Superior através da
aplicação de inquéritos de satisfação aos stakeholders
externos.

Realizar sessões técnicas e aulas abertas que trazem
empregadores à escola.
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AM19

APRECIADAS/EXIGIDAS PELO MERCADO DE
TRABALHO.
INDICADOR 6b3
ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS
MINISTRADOS E DESENVOLVER NOS ALUNOS AS
COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS
APRECIADAS/EXIGIDAS PELO MERCADO DE
TRABALHO.

O1

Realizar seminários/workshops com especialistas e
técnicos de recursos humanos das empresas de
recrutamento da área da cultura e das artes integrados
nos domínios previstos para a área de formação de
Cidadania & Desenvolvimento, cujo produto final
resultará na elaboração do CV.

3. Identificação das ações a desenvolver e a sua calendarização.
Área de
Melhoria

AM1

Ação

A1

Descrição da Ação a desenvolver
Para a implementar a pedagogia diferenciada como estratégia universal
de inclusão, a ESPROARTE proporcionará ao corpo docente que integra a
tríade curricular (Áreas Sociocultural, Científica e Artística e Técnica)
ações de formação contínua avançada, acreditadas pelo CCPFC e
ministradas pelos consultores / formadores do SAME – Serviço de Apoio
à Melhoria da Educação, da FEP, Universidade Católica Portuguesa na
área do Ensino, Aprendizagem e Avaliação do Ensino Profissional
http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/face-ensino-profissional
De forma a proporcionar aulas de apoio e acompanhamento aos alunos
com maiores dificuldades sinalizados nas atas do CT, os docentes de
qualquer uma das áreas de formação vão, para este efeito, utilizar parte
dos tempos letivos previstos na componente não letiva, para tutorias e
apoio personalizado.
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Data Início
(mês/ano)

Data Conclusão
(mês/ano)

junho/2020

julho de 2021
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AM2

A2

AM3

A3

AM4

A4

Para auxiliar e garantir a eficaz implementação da avaliação formativa e
formadora, por competências, tendo em conta as áreas de competências
do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PA) e do perfil
profissional de cada curso, a ESPROARTE proporcionará ao corpo docente
que integra a tríade curricular (Áreas Sociocultural, Científica e Artística
e Técnica) ações de formação contínua avançada, acreditadas pelo CCPFC
e ministradas pelos consultores / formadores do SAME – Serviço de
Apoio à Melhoria da Educação, da FEP, Universidade Católica Portuguesa
em Planificação e Gestão Diferenciada do Currículo e da Avaliação nos
Cursos
Profissionais(http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/face-ensinoprofissional).
De forma a garantir aulas mais dinâmicas e motivadoras, bem como a
utilização de ferramentas digitais e práticas pedagógicas ativas, inclusivas
e diferenciadoras capazes de envolver mais os alunos na autorregulação
das suas aprendizagens, a ESPROARTE proporcionará ao corpo docente
que integra a tríade curricular (Áreas Sociocultural, Científica e Artística
e Técnica) ações de formação avançada, acreditadas pelo CCPFC e
ministradas pelos consultores / formadores do SAME – Serviço de Apoio
à Melhoria da Educação, da FEP, Universidade Católica Portuguesa
orientadas pelo SAME – Serviço de Apoio à Melhoria da Educação da
Universidade Católica Portuguesa na área organização do trabalho escolar
e gestão diferenciada do currículo e da avaliação no Ensino Profissional.
(http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/face-ensino-profissional).
Por forma a aumentar os níveis de assiduidade dos alunos, os Diretores
de Turma e o GAA – Gabinete de Apoio ao Aluno manterão contactos mais
frequentes e informarão os EE quando o aluno atingir 50% e/ou 100%
das faltas injustificadas permitidas em RI, bem como procederão ao envio
de SMS aos EE com as faltas quinzenais dadas pelo aluno.
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setembro/2020

julho de 2021

setembro/2020

julho de 2021

junho/2020

julho de 2021
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AM5

A5

AM6

A6

AM7

A7

AM8

A8

A partir da plataforma de gestão interna da escola – MUSA – será criado
um sistema automático de aviso quinzenal das ausências dos alunos e que
será remetido aos EE através do envio de SMS.
Para além dos inúmeros concertos e atividades artísticas realizadas pela
ESPROARTE que já contemplam a presença e a participação dos EE, o GAA
– Gabinete de Apoio ao Aluno assumirá mais uma função de apoio à
Empregabilidade fará, através a análise aos dados recolhidos onde estão
evidenciadas as principais dificuldades e os desafios sentidos pelas
famílias em relação ao seu papel na escola, uma triagem de assuntos
relevantes a serem objeto de reflexão em palestras, tertúlias e workshops
de carácter formativo direcionadas à participação dos EE que serão
realizadas pelo menos uma vez por cada ano letivo.
Sendo a Associação de Pais e EE a forma organizada e institucional
legalmente prevista de os EE fazerem ouvir a sua voz e participarem no
processo educativo e formativo dos seus educandos, torna-se
fundamental proceder este ano à sua criação/ instalação na ESPROARTE.
Este compromisso foi bem aceite na sessão publica realizada no dia 6 de
março de 2020, com todos os stakeholders internos e externos. O
envolvimento e sensibilização dos EE para a importância desta ação na
multiplicação dos contributos para a melhoria contínua da escola, passará
a ser uma prioridade nas reuniões.
No sentido de incentivar os alunos a participar em aulas de classe abertas
nas instituições do ensino superior, para além de a escola proporcionar
momentos para a divulgação e o esclarecimento necessário acerca destes
eventos, procederá, em articulação com a entidade proprietária ARTEMIR
e a Câmara Municipal de Mirandela, à disponibilização de transporte para
este efeito.
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junho/2020

julho de 2021

setembro/2020

julho de 2021

julho/2020

julho de 2021

setembro/2020

julho de 2021
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AM9

A9

AM10

A10

AM11

A11

AM12
AM13

Convidar representantes do Ensino Superior a realizar ações de
esclarecimento acerca da oferta formativa nessas instituições, bem como
estender a solicitação a diplomados da ESPROARTE que se encontrem a
frequentar estes níveis de ensino de forma a fomentar a partilha de
experiências académicas e/ou profissionais.
O Diretor de Curso procederá, junto dos alunos, a sessões de informação,
orientação e encaminhamento, através da análise (contextualizada e
devidamente alinhada ao perfil de cada um) da diversidade de ofertas
formativas existentes no ensino superior.

setembro/2020

julho de 2021

abril/2020

julho de 2021

abril/2020

julho de 2021

A12

O Diretor de Curso procederá à criação de momentos debate com os
alunos onde serão analisadas as diversas possibilidades de saídas
profissionais após a conclusão do ensino superior e das ofertas de
emprego, com testemunhos de diplomados da ESPROARTE.
Dialogar e esclarecer os EE acerca da importância do prosseguimento de
estudos.

setembro/2020

julho de 2021

A13

Analisar junto dos EE a diversidade de ofertas formativas existentes no
ensino superior.

setembro/2020

julho de 2021

setembro/2020

julho de 2021

setembro/2020

julho de 2021

AM14

A14

AM15

A15

Para este efeito pretende-se, em sede de reunião, debater junto dos EE as
diversas possibilidades de saídas profissionais após a conclusão do ensino
superior dos respetivos educandos.
Na tentativa de consciencializar os empregadores da área
cultural/musical para a importância da regulamentação laboral,
pretende-se aprofundar os contactos com as bandas da região,
nomeadamente de FCT para sensibilizar para esta temática.
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AM16

AM17

AM18

AM19

A16

A17

A18

A19

Pretende-se continuar a convidar representantes do Ensino Superior,
futuros empregadores, diplomados da ESPROARTE e especialistas de
diversas áreas da música para fazer sessões técnicas e aulas na escola,
com vista a criar parcerias e a reforçar as já existentes.
Proceder à recolha das sugestões e/ou recomendações feitas pelas
empresas e instituições do Ensino Superior através da aplicação de
inquéritos anuais na Semana Aberta da ESPROARTE integrada nas
Comemorações do Dia da Cidade a realizar durante o mês de maio, de
forma a aferir o grau de satisfação destes stakeholders externos acerca de
diversos parâmetros relativos ao desempenho dos diplomados (exalunos) da ESPROARTE.
Realizar sessões técnicas e aulas abertas que tragam empregadores e
representantes do ensino superior à escola, reforçando a partilha de
experiências dos domínios académico, empresarial e do trabalho,
permitindo de igual modo aos convidados conhecer o trabalho realizado
pelos alunos e, consequentemente, contribuir para a promoção da
empregabilidade e/ou prosseguimento de estudos.
Realizar seminários/workshops com especialistas e técnicos de recursos
humanos das empresas de recrutamento da área da cultura e das artes
integrados nos domínios previstos para a área de formação de Cidadania
& Desenvolvimento, cujo produto final resultará na elaboração do CV.
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junho/2020

julho de 2021

maio/2020

julho de 2021

setembro/2020

julho de 2021

setembro/2020

julho de 2021
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4. Mecanismos previstos para a monitorização do Plano de Melhoria.
O grau de cumprimento das metas definidas, os possíveis desvios e a definição de estratégias para a sua concretização, serão realizadas
de forma sistemática e periódica através dos procedimentos seguintes:
 Em cada reunião de Conselho de Turma será realizada uma avaliação dos indicadores relativos a “Desistências”, “Assiduidade” e
“Comportamentos de risco” e serão definidas estratégias específicas. No final de cada período letivo, o Diretor de Curso fará um
balanço da situação.
 No 3º ano do Curso (12º ano) e após a conclusão do plano curricular e da FCT, será aplicado um inquérito por questionário aos
alunos, no qual se pretende que avaliem diversos aspetos da vida escolar, entre os quais: a relação com os docentes, não docentes,
serviços, direção, equipamentos e instalações. Após o tratamento dos dados, os resultados serão apresentados nas reuniões do
Conselhos de Turma do final de cada ano letivo.
 No final do mês de dezembro será apurada a taxa de conclusão do ciclo de formação.
 Nos seis meses após a conclusão do curso será apurada a taxa de colocação no mercado de trabalho, a taxa de prosseguimento de
estudos, bem como a colocação em profissões e/ou cursos relacionados com a área de formação. Deste procedimento resultará um
relatório.
 Nas datas fixadas em cada um dos anos letivos, serão aplicados inquéritos de satisfação aos empregadores e representantes de
ensino superior de forma a aferir o grau de satisfação destes stakeholders externos acerca de diversos parâmetros relativos ao
desempenho dos diplomados (ex-alunos) da ESPROARTE.
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5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria.

A divulgação dos resultados alcançados será realizada em sede Conselho Municipal de Educação, reunião da entidade proprietária
ARTEMIR, Conselho Pedagógico, em reuniões de área de formação, na página institucional da ESPROARTE, bem como na Sessão Pública
para todos os stakholders internos e externos a realizar no âmbito do programa da Semana Aberta da ESPROARTE integrada nas
Comemorações do Dia da Cidade.
6. Observações (caso aplicável)
Cada uma das ações identificadas no Plano de Melhoria serão sujeitas a avaliação e reformulação no final de cada ano letivo.

Os Relatores

________________________________________________
(Diretor Pedagógico/Executivo)

________________________________________________
(Responsável da Qualidade)
Mirandela, 30 de maio de 2020
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Anexo 2 – Fontes de Evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET

FASE 1 – PLANEAMENTO
Critério de Qualidade
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os
indicadores adequados.
Descritores Indicativos

Princípios
EQAVET

- As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP
- São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos
- É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas
- As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas
- O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade
- Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP
- As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais
- Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente

Práticas de gestão da EFP
P1
Visão
estratégica e
visibilidade dos
processos e

P2

As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão
alinhados com as políticas europeias, nacionais e
regionais.
As açõ es delineadas traduzem a visã o estraté gica
partilhada pelos stakeholders internos e externos.

Critérios de
conformidade EQAVET

Situação
aplicável

Fontes de evidências

(cf. Anexo 10)

C1. Planeamento

Sim

- Projeto Educativo
- Documento Base

Parcialmente - Relatório do Operador
- Inquéritos

- Projeto Educativo

P3
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resultados na
gestão da EF

A relaçã o entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua
monitorizaçã o atravé s dos indicadores é explícita.
P4
P5
P6

Envolvimento
dos
stakeholders
internos e
externos

P7

Melhoria
contínua da EFP
utilizando os
indicadores
selecionados

P9

P8

P10

A atribuiçã o de responsabilidades em maté ria de
garantia da qualidade é explícita.
Parcerias e iniciativas de cooperaçã o com outros
operadores sã o planeadas.
O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e
conhecido pelos stakeholders internos e externos.
Os profissionais participam, desde o início, no
planeamento dos diferentes aspetos da oferta formativa,
incluindo o processo de garantia da qualidade.
Os stakeholders internos e externos sã o consultados na
identificaçã o e aná lise de necessidades locais
(alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua
opiniã o é tida em conta na definiçã o da oferta formativa.
Os planos de açã o traduzem as mudanças a introduzir
em funçã o da informaçã o produzida pelos indicadores
selecionados.
O processo de autoavaliaçã o, consensualizado com os
stakeholders internos e externos, é organizado com base
na informaçã o produzida pelos indicadores
selecionados.

Relatório do Operador
ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela

C5. Diálogo
institucional para a
melhoria contínua da
oferta de EFP

Sim

- Plano Anual de
Atividades
- Plano de Ação
- Relatório do Operador
- Documento Base

Parcialmente - Atas de reuniões da
CIM-TTM

C6. Aplicação do ciclo
de garantia e melhoria
da qualidade da oferta
de EFP

Parcialmente

Parcialmente
Não

Sim
Sim

- Sessão Pública
- Site ESPROARTE
[Obs.: Futuramente será
criado um Manual de
Procedimentos da
Qualidade]
- Atas de reuniões do
Conselho TécnicoPedagógico (CTP)
[Obs.: Futuramente será
criado um processo
para a identificação e
análise das
necessidades]
- Documento Base
- Plano de Ação
- Relatório do Operador
- Documento Base
- Plano de Ação
- Relatório do Operador
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FASE 2 – IMPLEMENTAÇÃO
Critério de Qualidade
Os planos de açã o, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e sã o apoiados por parcerias diversas.

Princípios
EQAVET

Descritores Indicativos
- Os recursos sã o adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de aplicaçã o
- Sã o apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as açõ es previstas
- O plano estraté gico para desenvolvimento das competê ncias do pessoal indica a necessidade de formaçã o para professores e formadores
- O pessoal frequenta regularmente formaçã o e desenvolve cooperaçã o com as partes interessadas externas com vista a apoiar o
desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho

Práticas de gestão da EFP
Visão
estratégica e
visibilidade dos
processos e
resultados na
gestão da EF
Envolvimento
dos
stakeholders
internos e
externos

I1

I2

I3

I4

Os recursos humanos e materiais/financeiros sã o
dimensionados e afetados de forma a alcançar os
objetivos traçados nos planos de açã o.
Açõ es de formaçã o contínua sã o disponibilizadas com
base em necessidades de desenvolvimento de
competê ncias dos profissionais.
Os profissionais frequentam periodicamente as açõ es de
formaçã o disponibilizadas e colaboram com os
stakeholders externos para melhorar o seu
desempenho.
As parcerias estabelecidas sã o utilizadas como suporte
da implementaçã o dos planos de açã o.

I5
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Critérios de

conformidade EQAVET

Situação
aplicável

Fontes de evidências

(cf. Anexo 10)

Não

[Obs.: Futuramente
será criado um Manual
de Procedimentos da
Qualidade]

Não

Obs.: Futuramente
será criado um Manual
de Procedimentos da
Qualidade]

C2. Implementação

C5. Diálogo
institucional para a
melhoria contínua da
oferta EFP

Parcialmente

- Plano de Melhoria

Não
Não
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Melhoria
contínua da EFP
utilizando os
indicadores
selecionados

As mudanças sã o introduzidas de acordo com os planos
de açã o de melhoria definidos.
I6

Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados,
consensualizados com os stakeholders internos e
externos, sã o aplicados no quadro do processo de
autoavaliaçã o definido.
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C6. Aplicação do ciclo
de garantia e melhoria
da qualidade da oferta
de EFP

Sim

- Inquéritos
- Atas
- Registo de contactos
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FASE 3 – AVALIAÇÃO
Critério de Qualidade
As avaliaçõ es de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessá rias.

Princípios
EQAVET

Descritores Indicativos
- A autoavaliaçã o é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa dos
prestadores de EFP
- A avaliaçã o e a revisã o abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliaçã o da satisfaçã o do formando, assim como o
desempenho e satisfaçã o do pessoal
- A avaliaçã o e a revisã o incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo
- Sã o implementados sistemas de alerta rá pido

Critérios de
Práticas de gestão da EFP

conformidade EQAVET

Situação
aplicável

Sim
Visão
estratégica e
visibilidade dos
processos e
resultados na
gestão da EF
Envolvimento
dos
stakeholders
internos e
externos

C3. Avaliação
A1

A2

A3

Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos
objetivos traçados estã o instituídos.
C5. Diálogo
institucional para a
Mecanismos que garantam o envolvimento dos melhoria contínua da
stakeholders internos e externos na avaliação estão oferta de EFP
instituídos.
Os resultados da avaliaçã o sã o discutidos com os C6. Aplicação do ciclo
stakeholders internos e externos.
de garantia e melhoria
da qualidade da oferta
A autoavaliação periódica utiliza um referencial de EFP

Relatório do Operador
ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela

Fontes de evidências

(cf. Anexo 10)

- Atas do Conselho de
Turma/Curso
- Relatórios de
avaliação
- Relatório do Operador
- Relatório Anual do
Diretor de Curso

Parcialmente - Plano de Melhoria
- Sessão pública

Parcialmente - Regulamento Interno
- Sessão Pública

Não
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Melhoria
contínua da EFP
utilizando os
indicadores
selecionados

A4

A5

consensualizado com os stakeholders internos e externos
e identifica as melhorias a introduzir, em função da
análise da informação produzida.
As melhorias a introduzir a nível de processos e
resultados têm em conta a satisfação dos stakeholders
internos e externos.
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Não
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FASE 4 – REVISÃO

Critério de Qualidade
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes.
Princípios
EQAVET

Descritores Indicativos
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de
aprendizagem e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da
organização
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação
adequados

Práticas de gestão da EFP
Visão
estratégica e
visibilidade dos
processos e
resultados na
gestão da EF
Envolvimento
dos
stakeholders

R1

R2

Critérios de

conformidade EQAVET

Situação
aplicável

Fontes de evidências

(cf. Anexo 10)

Os resultados da avaliação, e os procedimentos C4. Revisão
necessários à revisão das práticas existentes
consensualizados com os stakholders, são tornados
públicos.
C5. Diálogo
institucional para a
melhoria contínua da
O feedback dos stakholders internos e externos é tido em oferta de EFP

Sim

- Site ESPROARTE

Parcialmente - Plano de Melhoria

consideração na revisão das práticas existentes.
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internos e
externos
Melhoria
contínua da EFP
utilizando os
indicadores
selecionados

R3

R4

C6. Aplicação do ciclo
de garantia e melhoria
Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir da qualidade da oferta
de EFP
sustentam a elaboração dos planos de ação adequados.

Revisões são planeadas e informam a regular atualização
das práticas.
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Parcialmente - Plano de Melhoria

Parcialmente

- Plano de Melhoria
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET
(Cf. Anexo 10)

Documento
N.º do
Documento

Designação

1.

Acordo de Parceria Portugal 2020

(a atribuir para o
efeito)

2.
3.
4.
5.

Estratégia Europa 2020
Programa Operacional de Capital
Humano
Recomendação do Parlamento
Europeu e do Conselho de 23 de
abril de 2008
Recomendação do Parlamento
Europeu e do Conselho de 18 de
junho de 2009
Decreto-lei 92/2014, de 20 de
junho
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Autoria

União Europeia
Governo de
Portugal
Conselho da
União Europeia
Parlamento
Europeu
Governo de
Portugal

Código dos focos de
observação evidenciados
Divulgação
https://www.portugal2020.pt

C1P1 a C1P4 | C2I1 a C2I3
C3A1 a C3A4 | C4R1 a C4R3
C5T1 e C5T2 | C6T1 a C6T3

C1P1, C6T3.

https://www.poch.portugal2002.pt
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/
default/files/recomendacao.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32009H0708(02)&from=EN
https://dre.pt/pesquisa//search/25676935/details/maximi
zed

C1P1, C6T3, C3A4.
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6.

Atas de reuniões da CIM-TTM

7.

Portaria n.o 235-A/2018 de 23 de
agosto

8.

Decreto-Lei n.º 14-G/2020
de 13 de abril

9.
10.

Atas de reuniões do Conselho de
Turma/Curso
Relatórios de Avaliação

11.

Registo de contactos com
Encarregados de Educação

12.

Relatório Anual do Diretor de
Curso

13.

Atas de reuniões do Conselho
Técnico-Pedagógico

14.

Projeto Educativo

15.

Plano Anual de Atividades
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CIM-TTM
Educação e
Trabalho,
Solidariedade e
Segurança Social
Presidência do
Conselho de
Ministros

Diretores de
Turma/Curso

https://www.cim-ttm.pt/pages/469 C1P1, C6T3, C3A4.
https://dre.pt/application/file/a/1
16154435

C1P1, C6T3, C3A4.

https://dre.pt/application/file/a/1
31390247

C1P1, C6T3, C3A4.

Direção Técnico-Pedagógica_Dossier C1P1 a C1P4; C2I1; C2I2;
Conselhos de Turma/Curso
C3A1a C3A4.
Encarregados de Educação
C3A4; C5T1.

Conselho
TécnicoPedagógico
Direção TécnicoPedagógica

Direção Técnico-Pedagógica_Dossier C1P1 a C1P4; C2I1; C2I2;
Geral de Direção de Curso
C3A1a C3A4; C4R1;
C4R2; C6T1.
Direção Técnico-Pedagógica_Livro
C1P1 a C1P4; C2I1; C2I2;
de Atas do Conselho TécnicoC3A1a C3A4; C4R1e
Pedagógico
C4R1.
Site da ESPROARTE
C3A1 a C3A4; C1P1 a
https://www.esproarte.pt
C1P4; C5T1; C6T1; C6T3;
C4R1 a C4R3.
Site da ESPROARTE
C1P1 a C1PA; C2I1 a
https://www.esproarte.pt
C2I3; C3A1 a C3A4.
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16.

Documento Base

Equipa EQAVET

17.

Plano de Ação

Equipa EQAVET

18.

Sessão Pública – Sistema de
Garantia da Qualidade na EFP
alinhado ao EQAVET

Equipa EQAVET

19.

20.
21.

Relatório sobre os Inquéritos de
aos Stakholders internos e
externos no âmbito da Sessão
Pública
Relatório sobre os Inquéritos aos
Diplomados da ESPROARTE
Relatório sobre os Inquéritos de
Satisfação aos Stakeholders
(empregadores/representantes do
Ensino Superior) externos

Equipa EQAVET

Equipa EQAVET
Equipa EQAVET

22.

Relatório do Operador

Equipa EQAVET

23.

Plano de Melhoria

Equipa EQAVET
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Arquivo SGQ_EQAVET & Site da
ESPROARTE
https://www.esproarte.pt
Arquivo SGQ_EQAVET &
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt
Arquivo SGQ_EQAVET &
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt
Arquivo SGQ_EQAVET &
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt

C2I1 e C2I2; C3A1 a
C3A4; C1P1 a C1P4;
C5T1; C6T1; C6T3; C4R1
a C4R3.
C3A1 a C3A4C2I1 a C2I3;
C5T1 a C5T2; C4R1 a
CAR3; C6T1 a C6T3.
C1P1 a C1P4; C3A4.

CIP2; C3A4; C5T1; C5T2.

Arquivo SGQ_EQAVET &
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt
Arquivo SGQ_EQAVET &
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt

C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1; C5T2.

Arquivo SGQ_EQAVET &
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt
Arquivo SGQ_EQAVET &
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt

C3A1 a C3A4; C4R1 a
C4R3; C5T1 a C5T2; C6T1
a C6T3.
C1P2; C1P4; C4R1; C4R3;
C5T1; C5T2; C6T1 a
C6T3.

CIP2; C3A4; C5T1; C5T2.
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24.
25.
26.

Plano de Ensino@Distância
Regulamento do Trabalho de
Projeto da Prova de Aptidão
Profissional
Relatório de Desempenho da
Componente de Formação
Sociocultural

27.

Relatório de Desempenho da
Componente de Formação
Científica

28.

Relatório de Desempenho da
Componente de Formação
Artística/Técnica

29.

Relatório de Desempenho do GAA
Regulamento Interno

30.
31.

Critérios Gerais de Avaliação
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Direção TécnicoPedagógica
Direção TécnicoPedagógica
Coordenador da
Componente de
Formação
Sociocultural
Coordenador da
Componente de
Formação
Científica
Coordenador da
Componente de
Formação
Artística/
Técnica
Responsável
pelo GAAP

https://www.esproarte.pt/wpcontent/uploads/2020/03/Planode-E@D_Esproarte.pdf
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt

C1P1; C1P4; C2I2; C3A1;
C3A2.
C1P1; C1P2; C1P3; C1P4;
C2I1; C2I2; C3A4.

Direção Técnico-Pedagógica_Dossier C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
da Componente de Formação
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
Sociocultural
C4R1; C4R2.
Direção Técnico-Pedagógica_Dossier C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
da Componente de Formação
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
Científica
C4R1; C4R2.
Direção Técnico-Pedagógica_Dossier C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
da Componente de Formação
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
Artística/Técnica
C4R1; C4R2.

Direção TécnicoPedagógica

Direção Técnico-Pedagógica_Dossier C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
do GAA
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
C4R1; C4R2.
Site da ESPROARTE
C1P1 a C1P4; C5T1;
https://www.esproarte.pt
C6T1; C6T3.

Direção TécnicoPedagógica

Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt

C1P1 a C1P4; C5T1;
CA3A1 a C3A4; C6T1;
C6T3.
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32.

Inquéritos aos Diplomados

Equipa EQAVET

33.

Inquéritos de Satisfação aos
Stakeholders Internos e Externos

Equipa EQAVET

34.

Planificação Anual Modular

Direção TécnicoPedagógica

https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScHeNeO0h5vGFZ88hHYy
Y4ViK1zDQL3bp1prM55ruAnT9kw
kA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSetQm2IRHOIHprFAiKvU
p3ghnC7wd6h6oKTjt4G88t41kVXxg
/viewform?usp=pp_url
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt

35.

Planificação Modular

Professores

Dossier do Professor

36.

Atas das Reuniões da ARTEMIR

Direção da
ARTEMIR

Direção Técnico-Pedagógica_Livro
de Atas da ARTEMIR

37.
38.

C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1; C5T2.

C3A4; C5T1; C5T2.

C1P1.
C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
C4R1; C4R2.
C1P1 a C1P4; C2I1; C2I2;
C3A1a C3A4; C4R1e
C4R1.
C1P1 a C1P4.

Relatório de Admissão de Alunos

Serviços
Administrativos

Arquivo dos Serviços
Administrativos

Formulário de Inscrição

Serviços
Administrativos

Arquivo dos Serviços
Administrativos

C1P1.

Arquivo da Reprografia

C1P1.

Arquivo dos Serviços
Administrativos
Arquivo dos Serviços
Administrativos

C1P1.

39.

Justificação de faltas de alunos

40.

Justificação de faltas de docentes

41.

Justificação de faltas de pessoal
não docente
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Reprografia
Serviços
Administrativos
Serviços
Administrativos

C1P1.
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42.

Relatório de atividade docente

43.

Minuta de Protocolo de Parceria

44.

Pautas de Avaliação Modular

Serviços
Administrativos
Diretor de
Turma

45.

Plano de Recuperação de
Aprendizagens

Diretor de Curso
/ Aluno / EE

46.

Relatório de Progressão Anual

Equipa EQAVET

47.

Registo Biográfico do Aluno

Serviços
Administrativos

48.

Registo Biográfico do Professor e
Formador
Relatório de Autoavaliação
docente
Relatório de Avaliação docente
pelos alunos

49.
50.
51.

Relatório de Contas
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Professores

Serviços
Administrativos
Professores
GAA
CAF – Conselho
Administrativo e
Financeiro

Dossier do Professor & Direção
Técnico-Pedagógica

C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
C4R1; C4R2; C5T1; C5T2;
C6T1; C6T3.
C1P1; a C1P4; C2I1 a
C2I3.

Arquivo dos Serviços
Administrativos
Direção Técnico-Pedagógica_Dossier
Direção de Turma & Arquivo dos
C1PI; C3A1.
Serviços Administrativos
Direção Técnico-Pedagógica_Dossier C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
Direção de Curso
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
C4R1; C4R2.
Site da ESPROARTE
C1P1; C1P3; C1P4; C2I1;
https://www.esproarte.pt
C2I2; C3A1; C3A2; C3A3;
C4R1; C4R2; C5T1; C5T2;
C6T1; C6T3.
Arquivo dos Serviços
Administrativos
C1P1; C2I3.
Arquivo dos Serviços
Administrativos
Direção Técnico-Pedagógica_Dossier
Autoavaliação Docente
Direção Técnico-Pedagógica_Dossier
Avaliação Docente
Site da ESPROARTE
https://www.esproarte.pt

C1P1; C2I3.
C3A1 a C3A4; C4R2;
C6T1.
C3A1 a C3A4; C4R2;
C6T1.
C3A1 a C3A4; C4R2;
C6T1; C6T3.
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Observações

Os Relatores
________________________________________________
(Diretor Pedagógico/Executivo)
________________________________________________
(Responsável da Qualidade)

Mirandela, 30 de maio de 2020
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