
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO OU INCLUSÃO AO/NO PROJETO EDUCATIVO – EQAVET 

 

Objetivos Gerais PE (Página 5 do Projeto Educativo) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão dos seguintes objetivos: 

 Promover o sucesso escolar 

 Promover o envolvimento e participação da comunidade na gestão da oferta educativa 

 Promover a empregabilidade e/ou o prosseguimento de estudos 

 Implementar um sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua 

 

Princípios PE (Página 6 do Projeto Educativo) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão dos seguintes princípios: 

 Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade, através da 

avaliação interna e da implementação do sistema de garantia da qualidade do ensino e 

formação profissional EQAVET. 

 

Valores PE (Página 7 do Projeto Educativo) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão dos seguintes valores: 

 Qualidade – a reflexão e revisão das práticas de gestão através da autoavaliação e da 

implementação do sistema de garantia da qualidade do ensino e formação profissional 

EQAVET 

 

Missão PE (Página 15 do Projeto Educativo) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão do seguinte: 

 O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto tem por missão prestar à comunidade 

educativa um serviço educativo de qualidade, baseado na análise sistemática e reflexão 

das práticas para uma melhoria contínua, contribuindo para a formação sólida e 

direcionada ao prosseguimento de estudos e/ou inserção profissional. 

 

Visão PE (incluir no PE) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão do seguinte: 

O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto pretende afirmar-se como uma escola: 



 Inclusiva e abrangente, capaz de assumir a sua multiplicidade e de a transformar numa 

mais-valia; 

 Destinada a todos os alunos, vocacionados para o prosseguimento de estudos ou para 

o mundo de trabalho, crianças, jovens ou adultos, não importa distâncias; 

 Plural mas una, com competência para ver reconhecida a sua qualidade e excelência; 

 Envolvida com a comunidade onde está inserida, numa atitude proativa; 

 Aprendente que se abra ao meio em torno da dialética do dar e do receber. 

 Todos são importantes, todos são necessários! 

 

Diagnóstico – Análise SWOT (PE Páginas 17 à 19) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão do seguinte na secção “Oportunidades” (página 19): 

 Financiamento para a implementação do sistema de qualidade e melhoria contínua do 

ensino e formação profissional alinhado com o Quadro EQAVET, para obtenção do selo 

de qualidade. 

 

Plano Estratégico (PE Páginas 23 à 29) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão do seguinte na coluna “Indicadores”: 

 Na página 23, nos Resultados Académicos, deve acrescentar-se na coluna “Indicadores”, 

o Indicador 4a EQAVET – Taxa de conclusão dos cursos 

 Na página 24, nos Resultados Sociais, deve acrescentar-se na coluna “Indicadores”, o 

Indicador 4a EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a EQAVET– Taxa de 

colocação após conclusão dos cursos e o Indicador 6a EQAVET Taxa de diplomados a 

exercer profissões relacionadas com o curso 

 Na página 24, no Reconhecimento da comunidade, deve acrescentar-se na coluna 

“Indicadores”, o Indicador 4a EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a 

EQAVET– Taxa de colocação após conclusão dos cursos, Indicador 6a EQAVET Taxa de 

diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso e o Indicador 6b3 EQAVET 

Grau de Satisfação dos Empregadores. 

 Na página 25, no Planeamento e Articulação, deve acrescentar-se na coluna 

“Indicadores”, o Indicador 4a EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a 

EQAVET– Taxa de colocação após conclusão dos cursos, Indicador 6a EQAVET Taxa de 

diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso e o Indicador 6b3 EQAVET 

Grau de Satisfação dos Empregadores. 

 Na página 26, nas Práticas de Ensino, deve acrescentar-se na coluna “Indicadores”, o 

Indicador 4a EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a EQAVET– Taxa de 

colocação após conclusão dos cursos, Indicador 6a EQAVET Taxa de diplomados a 

exercer profissões relacionadas com o curso e o Indicador 6b3 EQAVET Grau de 

Satisfação dos Empregadores. 



 Na página 26, na Monitorização e Avaliação, deve acrescentar-se na coluna 

“Indicadores”, o Indicador 4a EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a 

EQAVET– Taxa de colocação após conclusão dos cursos, Indicador 6a EQAVET Taxa de 

diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso e o Indicador 6b3 EQAVET 

Grau de Satisfação dos Empregadores. 

 Na página 28, na Liderança, deve acrescentar-se na coluna “Indicadores”, o Indicador 4a 

EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a EQAVET– Taxa de colocação após 

conclusão dos cursos, Indicador 6a EQAVET Taxa de diplomados a exercer profissões 

relacionadas com o curso e o Indicador 6b3 EQAVET Grau de Satisfação dos 

Empregadores. 

 Na página 28 e 29, na Gestão, deve acrescentar-se na coluna “Indicadores”, o Indicador 

4a EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a EQAVET– Taxa de colocação 

após conclusão dos cursos, Indicador 6a EQAVET Taxa de diplomados a exercer 

profissões relacionadas com o curso e o Indicador 6b3 EQAVET Grau de Satisfação dos 

Empregadores. 

 Na página 29, na Autoavaliação e melhoria, deve acrescentar-se na coluna 

“Indicadores”, o Indicador 4a EQAVET– Taxa de conclusão dos cursos, o Indicador 5a 

EQAVET– Taxa de colocação após conclusão dos cursos, Indicador 6a EQAVET Taxa de 

diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso e o Indicador 6b3 EQAVET 

Grau de Satisfação dos Empregadores. 

 

Organograma Projeto Educativo (Incluir a Equipa EQAVET no organograma do PE nas 

Páginas 10 e 32) 

A equipa EQAVET, dando resposta às exigências e aos princípios para o alinhamento com o 

quadro EQAVET, propõe a inclusão da Equipa EQAVET no organograma. 

 

 

 

 

 

 


