


O que é o EQAVET

O EQAVET é o instrumento de referência para promover e

monitorizar o aperfeiçoamento dos sistemas europeus de

ensino e formação profissional.



O que é o EQAVET? (cont.)

Adotado pelos Estados-Membros da UE, é um modelo que lhes permite documentar,

desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de EFP e a

qualidade das práticas de gestão.

Neste sentido:

- implica processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de

avaliação interna e externa e relatórios de progresso;

- estabelece critérios de qualidade e descritores indicativos que sustentam a

monitorização e a produção de relatórios.



Objetivo Principal

Garantir a qualidade das escolas profissionais e das escolas com ensino 

profissional, através de determinados critérios e indicadores.

Procurar um acordo entre as perspetivas dos alunos, dos encarregados de

educação e dos empregadores (stakeholders) sobre quais as competências que os

alunos devem ter no final dos cursos para trabalhar hoje e no futuro.

Garantir que a escola consegue estabelecer essa comunicação entre todos os

“stakeholders”.



Metodologia do EQAVET

O EQAVET propõe uma metodologia assente:

- Num ciclo composto por quatro fases

(planeamento, execução, avaliação e

revisão);

- Em critérios de qualidade e descritores indicativos para cada fase do ciclo;

- Em indicadores comuns, de natureza qualitativa e de natureza quantitativa, que

permitem avaliar os objetivos, os métodos, os processos e os resultados da formação.



Princípios básicos de qualidade

1) Identificação e participação de todos os envolvidos;

2) Melhoria continuada dos indicadores;

3) Publicitação e reflexão sobre os resultados.



…em conclusão,

Importa que toda a comunidade educativa:

- saiba no que consiste o EQAVET;

- participe ativamente nesta fase de construção do processo de

candidatura ao Selo de Qualidade;

- implemente as medidas, estratégias e metodologias definidas;

- reconheça a importância da obtenção do Selo de Qualidade EQAVET

para o Agrupamento.

Toda a informação relativa ao EQAVET está disponível em:

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp






PROPOSTAS DE AÇÕES  ESTRATÉGICAS A DESENVOLVER NO 

ÂMBITO DO ENSINO PROFISSIONAL

- Análise trimestral dos resultados escolares e delineação de estratégias para 

diminuir o insucesso escolar:

- Apresentação anual de propostas para melhoria da qualidade das aprendizagens

dos alunos do ensino profissional.

- Enquadramento com as competências previstas a atingir no final do processo

formativo



PERGUNTAS

E 

RESPOSTAS

eqavetaeb@aebatalha.ccems.pt

mailto:eqavetaeb@aebatalha.ccems.pt


Obrigado a todos pela atenção e colaboração!


