
EQAVET
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Inspirados por Comenius, pretendemos ser uma oficina da 

Humanidade, isto é, uma escola de referência pela qualidade 

da sua intervenção no desenvolvimento da comunidade onde se 

insere, valorizando o saber e a exigência, traçando percursos 

diversificados, fontes de valores de um humanismo 

contemporâneo, interessado em preparar os alunos para se 

tornarem cidadãos do futuro e do mundo.

Visão

Missão

Prestar um serviço público de educação, firmado em quatro 

pilares - aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser – com vista à formação de 

cidadãos autónomos e interventivos, capazes de se adaptar a 

novos desafios sociais, numa perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida.



Objetivos estratégicos do Projeto 
Educativo

✓Promover o sucesso de todos os alunos, prevenir o abandono 
escolar e desenvolver a qualidade das aprendizagens, numa 
perspetiva de escola inclusiva.

✓Desenvolver metodologias transversais que permitam integrar 
a diversidade de saberes.

✓Consolidar práticas de articulação curricular que garantam a 
sequencialidade das aprendizagens.

✓Aprofundar as relações entre a escola e a comunidade.

✓Fomentar uma cultura de avaliação permanente



✓Consolidar uma cultura de escola em que todos os intervenientes 
se sintam envolvidos, estimulando parcerias e o desenvolvimento 
de projetos nacionais e internacionais

✓Formar cidadãos autónomos, solidários, sensíveis, responsáveis e 
interventivos que respeitem a diversidade humana e cultural.

✓Promover a adoção de hábitos de vida saudáveis e o 
desenvolvimento de uma consciência de sustentabilidade.

✓Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho e de 
desenvolvimento pessoal e profissional

Objetivos estratégicos do Projeto 
Educativo



Um percurso
Abril de 2010

Constituída uma única 
unidade de gestão, o 
Agrupamento de Escolas 
da Batalha (AEB). 

Outubro de 2013

Celebrou-se o contrato 
de autonomia do novo 
Agrupamento com o 
Ministério da Educação e 
Ciência.

Junho de 2015

Celebrou-se o 
contrato de 
interadministrativo 
delegação de 
competências n.º 
551/2015, entre o M.E. e 
P.C.M. e o Município da 
Batalha



Centro Qualifica (CQ) – acompanhamento a 1020 processos de adultos

Um agrupamento com 1867 alunos
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• 10 turmas

• 228 alunos

C. Prof.

• 5 turmas

• 112 alunos



Um Agrupamento de Diversidades



Curso
Ano de 

escolaridade

ANO LETIVO

2019/2020 2018/2019 2017/2018

Total M F Total M F Total M F

TGPSI

10º ano 32 (2) 29 3 16 (1) 15 1 22 19 3

11º ano 16 (1) 15 1 17 14 3 21 20 1

12º ano 17 14 3 20 19 1 19 18 1

TT

10º ano 10 (1) 3 7 11 (1) 3 8 22 6 16

11º ano 11 (1) 3 8 16 3 13 ---

12º ano 15 3 12 ---

TTAR
11º ano --- --- 15 6 9

12º ano --- 15 6 9 18 9 9

TOTAL DE ALUNOS 101 67 34 95 60 35 117 78 39

(1) 0,5 turma
(2) Uma turma (22 alunos) + 0,5 turma (10 alunos)



Ensino Profissional - 2020/2021

Técnico de Gestão de Programação 
de Sistemas Informáticos 

3,5 turmas – 79 alunos

Técnico de Turismo 
1,5 turma – 33 alunos
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•10 turmas

•228 alunos

C. Prof.

•5 turmas

•112 alunos



Ação Social 
Escolar

Níveis de Ensino Escalão A Escalão B

1º Ciclo 33 55

2º Ciclo 29 27

3º Ciclo 40 62

Secundário 10 19

Ensino Profissional 13 20

Totais 125 183

29,5% alunos do EP subsidiados



Conselho Geral

Conselho 
Administrativo

Diretor

Equipa EQAVET

Equipa ECVET

Equipa ERASMUS

Departamentos 
curriculares

Coordenadores de 
departamento

Professores/ 
Educadores

Coordenação 
Pedagógica

Coordenador do 
Ensino Profissional

Diretores de Curso

Orientador de FCT

Orientador de PAP

Coordenadores de 
DT´s

DT´s

SPO

Bibliotecas Coordenador das BE

C. Qualifica Coordenador CQ
Formadores + 

Técnicos

Conselho 
Pedagógico

ORGANOGRAMA (EFP)



Equipa EQAVET
• Elementos Internos

• Luís Novais (Diretor)

• Jorge Pereira (Subdiretor) 

• Maria José Santos (Coordenadora do Ensino Profissional)

• Maria João Oliveira (Diretora de Curso – Técnico de Turismo)

• Marco Neves (Responsável pelos Projetos ERASMUS)

• Maria Conceição Santos (Diretora de Turma – 10º ano TGPSI)

• Elementos Externos

• André Loureiro (Vice-Presidente da CM Batalha)

• Tiago Gomes (Diretor do Hotel Villa Batalha)



Conselho Consultivo
Responsável da entidade Formadora - Luís Novais

Representante do Município - Vice-presidente da Câmara André Loureiro

Representante do IPL - Professora Ana Sargento

Representante da NERLEI - Henrique Carvalho

Representante do Conselho Geral - Marco Neves

Representante do pessoal docente - Sérgio Barroso

Representante da Associação de Pais - Ângela Amaro

Representação das empresas

• Sérgio Lopes - Erofio

• Sílvio Cruz - Trigenius

• Tiago Gomes - Hotel VillaBatalha



Processo
EQAVET



Etapas do processo de alinhamento com o 
quadro EQAVET

Data início (mês/ano) Data conclusão (mês/ano) Estado

Arranque do processo e formação da equipa 
EQAVET junho/2019 setembro/2019 Concluído

Identificação dos stakeholders relevantes para a 
garantia da qualidade e o nível de intervenção setembro/2019 dezembro/2019 Concluído

Comunicar, envolver e mobilizar os stakeholders
internos e externos para um entendimento 
partilhado sobre o Quadro EQAVET

setembro/2019 dezembro/2019 Concluído

Diagnóstico inicial – Equipa EQAVET
setembro/2019 dezembro/2019 Concluído

Elaboração do Documento Base para o 
alinhamento setembro/2019 março/2020 Concluído

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento setembro/2019 julho/2020 Concluído



Etapas do processo de alinhamento com o 
quadro EQAVET

Data início 
(mês/ano)

Data conclusão 
(mês/ano)

Estado

Recolha de dados - Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos

setembro/2018 setembro/2020 Concluído

Recolha de dados - Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados

setembro/2018 dezembro/2020 Concluído

Recolha de dados - Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados

setembro/2018 dezembro/2020 Concluído

Recolha de dados - Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores

novembro/2020 janeiro/2021
Em fase de 
conclusão

Recolha de dados
Outros indicadores complementares

outubro/2020 dezembro/2020 Concluído



Etapas do processo de alinhamento com o 
quadro EQAVET

Data início 
(mês/ano)

Data conclusão 
(mês/ano)

Estado

Análise contextualizada dos resultados dos 
indicadores EQAVET e da aferição dos descritores 
EQAVET/práticas de gestão

janeiro/2020 fevereiro/2020 Concluído

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP

janeiro/2020 abril/2020 Concluído

Elaboração do Relatório do Operador maio/2020 maio/2020 Concluído

Anexo 1 ao Relatório do Operador 
Plano de Melhoria

fevereiro/2020 maio/2020 Concluído

Anexo 2 ao Relatório do Operador
Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de
conformidade EQAVET

fevereiro/2020 maio/2020 Concluído



Etapas do processo de alinhamento com o 
quadro EQAVET

Data início 
(mês/ano)

Data conclusão 
(mês/ano)

Estado

Solicitação da verificação de conformidade com o 
quadro EQAVET novembro/2020 novembro/2020 Concluído

Divulgação e disseminação dos resultados do 
programa EQAVET dezembro/2020 janeiro/2021

Em fase de 
conclusão

Implementação do Plano de Melhoria setembro/2020
Conforme Plano de 

Melhoria
Em curso

Divulgação e disseminação do resultado da 
verificação de conformidade com o quadro EQAVET

Conforme 
comunicação do 

resultado da 
verificação

Conforme 
comunicação do 

resultado da 
verificação

A iniciar



12 de dezembro de 2019

✓ Reunião entre stakeholders externos Tiago Gomes (Diretor do Hotel Villa Batalha) e André 

Loureiro (Vice-Presidente da CM Batalha), Diretor e Subdiretor do AEB, Coordenadora do 

EP e Diretora de Curso.

29 de janeiro de 2020

✓ Ação de Formação de Curta Duração, no AEB, para professores que lecionam o  ensino 

profissional (apresentação do EQAVET, seguido de Focus Group)

Momentos de formação / debate  
alguns exemplos



Momentos de formação / debate  
alguns exemplos

14 de fevereiro de 2020 

✓ 31º seminário da Rede ESCXEL, organizado na Batalha, subordinado ao tema “Inovação e 

Desenvolvimento no Ensino Profissional”. O desafio da implementação do processo de 

garantia da qualidade na educação e formação profissional em alinhamento com o 

Quadro EQAVET, a cargo da Dr.ª Francisca Simões (da ANQEP), foi um dos temas em 

debate, bem como a apresentação do Estudo SANQ, pelo Instituto Politécnico de Leiria.

12 de novembro de 2020 

✓ Encontro com stakeholders internos e externos no sentido de auscultar os parceiros no 

que concerne à sua opinião relativa à dinâmica, práticas, iniciativas e projetos da EFP.





Visibilidade e divulgação
Fevereiro 2019 / Maio 2019

✓ Comunicação e validação do processo aos órgãos competentes do agrupamento –
Conselho Pedagógico e Conselho Geral

29 de janeiro de 2020

✓ Apresentação e divulgação do processo EQAVET aos docentes que lecionam EP

5 de novembro de 2020

✓ Pessoal docente 

10 de dezembro de 2020

✓ Alunos e Encarregados de Educação

22 de dezembro de 2020

✓ Pessoal não Docente

Portal do Agrupamento e Redes Sociais – ao longo do processo



Opiniões 
Parceiros



Pontos fortes

✓Programa Erasmus+ KA102, tem permitido aos alunos realizar a FCT num país diferente, 

proporcionando o contacto com outras realidades empresariais que são extremamente 

importantes, tendo em conta a sociedade global em que vivemos 

✓Boa preparação dos alunos para o mercado de trabalho 

✓Programa Erasmus+ KA229 e KA202 que tem proporcionado aos nosso alunos contactos  

com outras escolas e culturas de diferentes países europeus, abrindo-lhes novos horizontes 

✓Boa articulação entre a componente teórica e prática dos vários conteúdos das disciplinas, 

por parte dos professores 

+



Pontos fortes

✓Os vários projetos/parcerias existentes no AEB, nomeadamente, Projeto StepOne – Projeta o teu 

Futuro, parcerias com Academias (Cisco e Palo Alto), Computer Science Academy - CMU ,  

Projeto Mission Space Lab, Parceria com a escola alemã WHS - Werner Heisenberg Schule –

Rüsselsheim, que têm permitido desenvolver nos alunos não só as competências técnicas, mas 

também outras competências transversais (soft skills) 

✓ Projetos Europeus eTwinning, desde 2005 

✓ Redes de Escolas UNESCO

✓ Bom acompanhamento dos alunos por parte do professor orientador, durante a realização dos 

estágios 

+



Pontos fortes

✓Resposta consistente e regular aos comportamentos inapropriados dos alunos, resolvendo em 

sala de aula situações pontuais de indisciplina 

✓Bom relacionamento interpessoal entre os vários agentes da comunidade educativa (professores, 

pessoal não docente e alunos) 

✓ Índices de satisfação das entidades de acolhimento de FCT – os alunos demonstram níveis de 

empenho e competência considerados de excelência e, por isso, alguns têm sido contratados 

após a conclusão da sua formação escolar 

✓Boa resposta dos professores às solicitações dos alunos 

+



Aspetos a melhorar

✓Valorizar ainda mais a EFP junto do pessoal não docente e dos alunos e professores dos cursos 

científico-humanísticos 

✓ Intensificar ainda mais a vinda à escola de ex-alunos com percurso profissional ou académico 

(nível superior) de sucesso 

✓Dar maior visibilidade ao site “Eu Sou Pro” 

✓Promover ainda mais aulas (sessões técnicas) com recurso a empresários da região 

✓ Intensificar visitas a empresas antes dos alunos entrarem em estágio, por forma a terem contacto 

mais cedo com a realidade empresarial 



Indicadores
EQAVET



OBJETIVO
INDICADOR 

EQAVET

RESULTADOS META A ATINGIR

Ciclo 
2015/2018

Ciclo 
2016/2019

Ciclo
2017/2020 Ciclo 

2019/2022
TGPSI TTAR TGPSI TT TGPSI TT

Aumentar a taxa de 
colocação após 
conclusão de cursos de 
EFP

4a) Percentagem de 
alunos que 
completam cursos de 
EFP inicial 

80% 80% 75% (1) 75% (3) 70% (2) 70% (4) 83%

(1) 3 alunos anularam a matrícula e ingressaram no mercado de trabalho | 2 alunos foram transferidos para outras escolas. Dos alunos que 
chegaram ao último ano de formação, apenas um (1) não concluiu o seu percurso formativo. 

(2) 2 alunos anularam a matrícula e ingressaram no mercado de trabalho | 2 alunos foram transferidos para outras escolas. Dos alunos que 
chegaram ao último ano de formação, apenas dois (2) não concluíram o seu percurso formativo. 

(3) 2 alunos anularam a matrícula e ingressaram no mercado de trabalho | 2 alunos foram transferidos para outras escolas. Dos alunos que 
chegaram ao último ano de formação todos concluíram o seu percurso formativo. 

(4) 4 alunos anularam a matrícula e ingressaram no mercado de trabalho | 3 alunos foram transferidos para outras escolas. Dos alunos que 
chegaram ao último ano de formação todos concluíram o seu percurso formativo. 



OBJETIVO INDICADOR EQAVET

RESULTADOS META A ATINGIR

Ciclo 
2015/2018

Ciclo 
2016/2019

Ciclo
2017/2020 Ciclo 

2019/2022
TGPSI TTAR TGPSI TT TGPSI TT

Aumentar a taxa 
de colocação 
após conclusão 
de cursos de EFP

5a) Proporção de alunos que 
completam um curso de EFP 
e que estão no mercado de 
trabalho, em formação 
(incluindo nível superior) ou 
outros destinos, no período 
de 12-36 meses após 
conclusão do curso

75% (1) 87,5 (4) 77,8% (2) 75% (5) 71,4% (3) 57,2% (6) 81%

(1) 50% prosseguiram os estudos e 25% estão no mercado de trabalho

(2) 55,6% prosseguiram os estudos e 22,2% estão no mercado de trabalho

(3) 35,7% prosseguiram os estudos e 35,7% estão no mercado de trabalho

(4) 50% prosseguiram os estudos e 37,5% estão no mercado de trabalho

(5) 50% prosseguiram os estudos e 25% estão no mercado de trabalho

(6) 28,6% prosseguiram os estudos e 28,6% estão no mercado de trabalho



OBJETIVO INDICADOR EQAVET

RESULTADOS META A ATINGIR

Ciclo 
2015/2018

Ciclo 
2016/2019

Ciclo
2017/2020 Ciclo 

2019/2022
TGPSI TTAR TGPSI TT TGPSI TT

Aumentar a 
percentagem
de alunos que 
trabalham em 
profissões 
diretamente 
relacionadas 
com o 
curso/AEF

6a) Proporção de alunos 
que que trabalham em 
profissões diretamente 
relacionadas com o 
curso/AEF

25% 66,6% 75% 0% 40% 25% 52,5%



OBJETIVO
INDICADOR 

EQAVET

RESULTADOS
META A 
ATINGIR

Ciclo 
2015/2018

Ciclo 
2016/2019

Ciclo
2017/2020 Ciclo 

2019/2022
TGPSI TTAR TGPSI TT TGPSI TT

Aumentar a 
percentagem de 
empregadores 
que estão 
satisfeitos com 
os formandos 
que completam 
um curso de EFP

6b3) Percentagem 
de empregadores 
que estão satisfeitos 
com os formandos 
que completam um 
curso de EFP

(1) (1) (1) (1) (2) (2) 75%

(1) A satisfação dos empregadores só vai ser considerada na segunda análise contextualizada de indicadores, uma vez que é 
recolhida em setembro ou outubro de cada ano e no ano de 2019 não foi recolhida. 
(2) Dados em fase de recolha, estando prevista a sua obtenção até final do 2º período. Os inquéritos já foram elaborados e 
enviados a alguns empregadores. A taxa de obtenção de respostas é muito reduzida. 



Processo de 
melhoria



Área de Melhoria 
(AM)

Descrição da Área de 
Melhoria

Objetivo Específico (OE)
Meta a alcançar (quando aplicável, 

indicar o ponto de partida)

AM1
Indicador EQAVET 4a

Aumentar o sucesso 

dos Cursos 

OE1 – Reduzir a taxa de desistência 
dos cursos EFP

Ciclo 2015/2018: 10%
Meta no ciclo 2019/2022: 8,5%

OE2.1 – Reduzir a percentagem de 
faltas injustificadas

Ciclo 2015/2018: 65,5%
Meta no ciclo 2019/2022: 50%

OE2.2 – Redução da taxa de não 
aprovação 

Ciclo 2015/2018: 20%
Meta no ciclo 2019/2022: 17,5%

OE3 – Promover a intervenção 
escolar dos Pais/EE

Taxa de presença em reuniões
Ciclo 2015/2018: 68%
Meta no ciclo 2019/2022: 70%



Área de Melhoria 
(AM)

Descrição da Área de 
Melhoria

Objetivo Específico (OE) Meta a alcançar (quando aplicável, indicar o ponto de partida)

AM2
Indicador EQAVET 5a

Colocação Após o 

Curso 

OE5 – Auscultar as empresas 
ou outras entidades 
empregadoras e entidades 
parceiras

• Ciclo 2015/2018
32 Parcerias / 18 visitas de estudo

• Metas a alcançar em 2021/2022:
− Promover aulas com sessões técnicas com recurso a 
empresários / representantes de empresas da região nas 
turmas finalistas, com a seguintes progressão: 
2019/2020: 2; 2020/2021: 4; 2021/2022: 6
− Promover pelo menos uma visita de estudo a empresas 
por ano letivo para cada turma
− 2 novas empresas parceiras por curso e ano letivo

OE6 – Reforçar as redes e as 
parcerias com as empresas 
da região, intensificando as  
dinâmicas de trabalho 
colaborativo escola-meio

Ciclo 2015/2018: NA
Meta no ciclo 2019/2022: realizar 2 consultas/focus groups
com os stakeholders por ano letivo

OE7 – Auscultar as entidades 
que recebem os alunos em 
FCT

Média das avaliações de FCT
Ciclo 2015/2018: 81,5%
Meta no ciclo 2019/2022: aumento de 1% nas avaliações de 
FCT



Área de 
Melhoria (AM)

Descrição da Área 
de Melhoria

Objetivo Específico (OE) Meta a alcançar (quando aplicável, indicar o ponto de partida)

AM3
Indicador 

EQAVET 6a
Comunicação com 
os stakeholders

OE8 – Potenciar ao 
máximo a 
empregabilidade do 
aluno

Ciclo 2015/2018
• Nº médio de aulas com sessões técnicas por turma finalista:0
• Nº de visitas de estudo a empresas por ano letivo para cada turma: 3
• Nº de empresas parceiras por curso e por ano letivo:8
Meta a alcançar em 2021/2022:
− Promover aulas com sessões técnicas com recurso a empresários / 
representantes de empresas da região nas turmas finalistas, com a 
seguintes progressão: 2019/2020: 2; 2020/2021: 4; 2021/2022: 6
− Promover pelo menos uma visita de estudo a empresas por ano letivo 
para cada turma
−2 novas empresas parceiras por curso e ano letivo

OE9 – Melhorar o 
envolvimento dos 
stakeholders

• Percentagem de alunos com classificação ≥ 15 nas avaliações de FCT
Ciclo 2015/2018: 91,4%
Meta no ciclo 2019/2022: 92,4%

• Alunos que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o 
curso/área de EFP

Ciclo 2015/2018: 50%
Meta no ciclo 2019/2022: 52,5%



Área de Melhoria 
(AM)

Descrição da 
Área de Melhoria

Objetivo Específico (OE)
Meta a alcançar

(quando aplicável, indicar o ponto de partida)

AM4
Indicador EQAVET 6b3

Satisfação dos 
empregadores 

OE10/11 – Monitorizar 
a utilização das 
competências 
adquiridas no local de 
trabalho pelos alunos 
dos cursos profissionais

Satisfação das empresas e outras entidades empregadoras

Ciclo 2015/2018: NA

Metas para o ciclo 2019/2022
• 75% dos empregadores satisfeitos com os formandos 

que completaram um curso de EFP
• Continuar a realizar, para as turmas finalistas, 1 sessão 

anual de técnicas de procura de emprego
• Continuar a elaborar o CV e cartas de apresentação por 

todos os alunos finalistas, em português e inglês
• Realizar, pelo menos, uma simulação de entrevista de 

emprego



Observações finais
✓A implementação do SGQ, alinhado com o quadro EQAVET, 

promove no AEB maior envolvimento e participação das 
partes interessadas, internas e externas. 

✓Sendo um processo contínuo de adaptação, estamos focados 
na melhoria e inovação das nossas práticas educativas e 
gestão da EFP, com foco nas aprendizagens dos alunos.

✓O EQAVET funcionou como facilitador da normalização e 
melhoria de qualidade no que respeita aos instrumentos, 
procedimentos e métodos no âmbito da EFP.



Parceiros - FCT



FCT TGPSI 



FCT TURISMO 



Projetos
Atividades
Iniciativas
EFP



Academias/Parcerias/Projetos



Ensino Secundário 3º Ciclo 2º Ciclo 1º Ciclo Pré-escolar

Ensino Profissional

Mission Space Lab AFC Robótica Turismo Jogos Projeto Rio Lena TGPSI Robótica

Impactos transversais das dinâmicas do EP











































… ao teu lado, sempre 
a aprender.

movie_AEB.mp4


O projeto do Agrupamento de Escolas da 
Batalha é um projeto que aglutina

VONTADES

INOVAÇÃO

TRABALHO

RESPONSABILIDADE

APRENDIZAGENS

LIDERANÇAS

Os pedaços coloridos de um novo VITRAL da Batalha.



Obrigado pela atenção.


