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Preâmbulo  

Uma Escola só se faz com e pelos alunos. A Escola Profissional Vértice (EPV) só se 

constrói e reconstrói pelo ritmo que marca o seu dia-a-dia, por todos aqueles 

(alunos, encarregados de educação, professores, técnicos e funcionários) que se 

dedicam e acreditam no seu projeto e que, apesar de todas as adversidades, 

continuam a edificar uma educação e formação de qualidade.  

Do logótipo e do slogan da Escola, “Asas para um Futuro”, emerge muito do seu 

sentido e significado. A EPV não é uma entidade estanque e tal como o movimento 

das asas – leve, regular, ponderado, esforçado e persistente – também ela tem de 

potenciar o seu movimento tendo em vista um rumo que a vai mantendo viva, ativa 

e necessária.  

À medida que se vão conquistando rumos, vão-se projetando outros; mistura-se a 

experiência do passado, com a energia do presente e a vontade do futuro. Assim, 

se a EPV se apresenta com um slogan tão forte como ser um projeto tão credível, 

diferente e exigente que oferece “Asas para um futuro”, é crucial que cada um 

dos seus agentes incorpore este sentido de ser e sentir a Escola para ser capaz de 

contribuir efetivamente para o seu fim. 

Para os alunos, o desafio é também grande. Só se pode dar asas a quem quiser 

voar; só pode experimentar a frescura do vento quem sente o calor que surge do 

trabalho e a ansiedade que emerge da responsabilidade. Para se aprender a voar 

é preciso que cada aluno se coloque numa posição de corresponsabilidade para 

com a Escola; é preciso que aprendam a dar valor ao trabalho, esforço e empenho 

para receberem dedicação, acompanhamento e uma educação e formação de 

qualidade.  

A implementação, com sucesso, deste projeto educativo implica que a todas as 

Asas para um futuro nos abasteçam do profissionalismo, resiliência, criatividade e 
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sapiência necessária para seremos pessoas conscientes, exigentes, responsáveis, 

sábias e livres, independentemente do lugar que ocupamos na nossa Escola. 

 

No ano letivo de 2016/2017 a Escola Profissional Vértice apresentou-se com uma 

nova Direção Pedagógica, coincidindo com o início do processo de revisão do seu 

projeto educativo. Atendendo, que vivemos tempos de mudança, e porque 

consideramos que uma Escola se constrói com e da continuidade da sua missão e 

projeto educativo, mas também da renovação, inovação, mudança e 

modernização, a Escola no presente ano letivo investiu numa nova imagem gráfica 

e logótipo e na aposta de um novo slogan: FAZ ACONTECER.  

 

Este novo slogan marca uma mudança e ao mesmo tempo a continuidade da 

filosofia que marca a identidade da Escola.  

 

A Escola deu asas para um futuro, pautando a sua prática educativa pela exigência, 

rigor e profissionalismo a todos aqueles que a escolheram.  

 

E agora, queremos continuar fazer acontecer. O novo slogan e logótipo dá uma 

imagem renovada e de frescura a uma Escola que: 

faz acontecer há 26 anos; 

faz acontecer profissionalismo; 

faz acontecer ofertas formativas de qualidade 

faz acontecer formação de técnicos qualificados 

faz acontecer cidadãos informados, conscientes e com espírito crítico 

faz acontecer um ensino de qualidade, rigor e exigente 

faz acontecer um processo de ensino aprendizagem centrado no aluno 

faz acontecer estratégias e metodologias de aprendizagem diferenciadas 

faz acontecer uma identidade forte com significado e sentido de pertença 

faz acontecer e quer continuar a fazer acontecer UMA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
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DE QUALIDADE 

Porque no passado fizemos muito acontecer que pretendemos no futuro 

continuar a fomentar em todos aqueles que se dedicam e acreditam no seu 

projeto que FAÇAM ACONTECER! 
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Introdução 
 

O presente documento reveste-se da maior importância para a dinâmica que se 

pretende impor na Escola Profissional Vértice (EPV) ao longo dos próximos 3 anos, 

com início em setembro de 2016 e término em julho de 2019.  

À importância atribuída ao instrumento Projeto Educativo subjaz o princípio de que 

o mesmo contempla a essência de uma Escola e evoca a sua visão estratégica “o 

documento de planeamento institucional e estratégico da escola (…) cria a matriz 

de suporte” (Azevedo, 2011 (coord.)); “é o documento que consagra a orientação 

educativa do agrupamento de escolas e/ou da escola não agrupada, elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três 

anos, na qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias 

segundo os quais o agrupamento de escolas ou a escola não agrupada se propõe 

cumprir a sua função educativa (…) documento conciso e rigoroso, tendo em vista 

a clarificação e comunicação da missão e das metas da escola no quadro da sua 

autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim 

como a sua apropriação individual e coletiva” (Decreto lei n.º 137/2012 de 2 de 

julho).  

Paralelamente, o projeto educativo invoca o exercício e reconhecimento da 

autonomia: “a autonomia é a faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas 

ou à escola não agrupada pela lei e pela administração educativa de tomar 

decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da 

gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, 

patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e 

recursos que lhe estão atribuídos” (op.cit). 

Ao longo destes 26 anos de existência, a EPV seguiu um caminho muito definido e 

orientado, tendo em conta as respostas que disponibilizava e o sentido que o 
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contexto lhe atribuía. Os tempos foram interpondo mudanças e, hoje, a revisão do 

projeto educativo é, para nós, um imperativo estratégico de continuidade para 

além do legal. 

O trabalho de revisão do projeto educativo foi efetuado ao longo ano letivo 

2016/2017, tendo sido desenhado um plano de trabalho para o efeito. O mesmo 

foi esquematizado em cronogramas de operacionalização e distribuição de tarefas 

(cf. apêndice I) e a sua atualização no que concerne a datas e responsáveis pela sua 

execução (cf. apêndice II). Estas foram sendo controladas e analisadas nas reuniões 

da direção técnico-pedagógica e conselho pedagógico, tendo contado com a 

participação e envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa.  

Em linha, o resultado que aqui apresentamos emerge de um processo intenso de 

reflexão e trabalho, em que se procurou envolver, de forma ativa e participada, 

todos os membros da comunidade educativa.  

Para o efeito, foi efetuada uma recolha exaustiva de informação que permeou a 

utilização de diversos instrumentos de diagnóstico, nomeadamente, inquéritos, 

grelhas de observação, análise documental, grelhas de sistematização de dados, 

entre outros.  

A aplicação de uma quantidade tão avultada de instrumentos a uma amostra tão 

grande de interlocutores implicou uma análise estatística e de conteúdo 

igualmente profunda que, no conjunto, nos forneceu um retrato fidedigno da 

Escola.  

Importa ainda registar que com todo este processo foram instituídos alguns 

mecanismos de avaliação da ação educativa e formativa da EPV que, para além de 

servirem este propósito, permitiram dar continuidade a um método de trabalho e 

avaliação (da ação) que é aplicado anualmente. 

A Escola tem feito um longo caminho de melhoramento da sua organização 
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pedagógica. Como tal, tem cimentado estratégias de regulação e regulamentação, 

tem procurado respostas para novos e constantes problemas, tem melhorado as 

suas práticas pedagógicas e formativas, tem inovado e fomentado regularidades, 

assim como tem desenvolvido um trabalho incansável de procura e sobrevivência.  

No nosso entender, o presente projeto educativo ajuda-nos a definir o caminho, 

traçando-nos a rota que, ainda que com desvios, nos orienta clara e 

ambiciosamente para os próximos três anos.  

O presente documento contempla os seguintes capítulos distribuídos pelas 

diversas matérias tratadas: o primeiro capítulo é dedicado à contextualização 

metodológica do projeto educativo; o segundo capítulo contempla a 

contextualização e organização da Escola; o terceiro capítulo apresenta o 

diagnóstico estratégico e integra três partes: a primeira revela aspetos da 

caracterização do contexto geográfico envolvente, seguido da caracterização dos 

intervenientes da comunidade educativa e a terceira exibe dados de avaliação 

recolhidos e tratados junto de um conjunto diversificado de interlocutores. A 

quarta etapa sistematiza, numa matriz SWOT, os dados de caracterização que 

permitiram traçar o plano de intervenção para os próximos 3 anos; (cf. apêndice III 

- documentos de apoio aplicados na reunião com a equipa pedagógica para a 

análise SWOT e elaboração do plano de intervenção).  A quinta, sexta e sétima 

partes dedicam-se à missão e visão da EPV, ao plano estratégico de intervenção e 

ao plano de avaliação e divulgação, respetivamente.  

Considerando a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido expomos a 

bibliografia e fontes que sustentaram este processo de caracterização, avaliação e 

planeamento e organizamos um grupo de apêndices que detalham todos os 

instrumentos de recolha e tratamento de informação.  
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PARTE I 

Etapa I 

I. Contextualização do processo de revisão do projeto educativo: 

metodologia e percurso 

 

A revisão do projeto educativo da Escola Profissional Vértice resulta da 

necessidade de repensar, melhorar e consolidar as práticas educativas e 

formativas da Escola.  

As mudanças e constantes transformações que se têm imposto ao sistema de 

ensino em geral e ao ensino profissional em particular implicaram e continuam a 

implicar constantes respostas de melhoria, excelência e reflexão.  

Ao longo destes últimos anos, temos desencadeado esse processo tendo em vista 

a projeção da Escola enquanto instituição de ensino credível.  

Contudo, temos consciência que nem sempre o trabalho árduo, persistente e 

contínuo, por nós desenvolvido, tem sido potenciado de forma mais eficaz e 

eficiente sendo essa, no nosso entendimento, a meta mais exigente a cumprir no 

quadro deste projeto educativo, isto é, sermos capazes de canalizar sinergias, 

potenciar experiências, rentabilizar recursos, otimizar os resultados e, em suma, 

percorrermos um caminho cuja orientação prévia baliza os sentidos e resultados a 

atingir. 

Impusemos a este processo de revisão a alma e exigência necessárias para que o 

resultado final fosse sustentado, realista e participado. Para isso definimos um 

tempo de trabalho, que percorreu o ano letivo 2016/2017 e 2017/2018 
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calendarizamos de forma operativa esse tempo; reestruturamos instrumentos de 

recolha e tratamento de dados; envolvemos diversos agentes e atores da 

comunidade envolvente e da comunidade educativa; e refletimos de forma 

processual os resultados e avanços que íamos recolhendo.  

Há a destacar que, apesar de o envolvimento, ao nível da recolha de dados, ter 

sido alargado e generalizado, no que respeita à concretização do seu tratamento 

e respetiva redação do projeto educativo, esse foi um trabalho a cargo dos 

membros do conselho pedagógico, que tiveram, portanto, um papel crucial em 

todo este processo.  

Relativamente ao processo de recolha de dados, há a mencionar a pesquisa 

bibliográfica de manuais, legislação, livros, bases de dados, diagnósticos locais, 

entre outras fontes bibliográficas. Destaca-se neste domínio o Guião de Apoio – 

Projetos Educativos: elaboração, monitorização e avaliação; os sítios do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), PORDATA, entre outros.  

Prosseguindo na delimitação dos instrumentos de recolha de dados, identificamos 

ainda a atualização de inquéritos por questionário a serem aplicados junto de 

agentes diversos da comunidade educativa (alunos, ex-alunos e pais e 

encarregados de educação, funcionários, professores, técnicos de apoio 

socioeducativo e empresas e entidades de FCT) e grelhas de caracterização e 

sistematização de dados dos alunos, encarregados de educação, docentes, 

técnicos e funcionários.  

Para aplicar os instrumentos supracitados, privilegiou-se o contacto direto com as 

pessoas e o contacto telefónico e/ou via correio eletrónico, por meio do 

envolvimento de diversos agentes educativos, como sendo a Direção Pedagógica, 

as Coordenadores de curso, os/as Orientadores Educativos de Turma, os/as 

Diretores/as de Curso, os/as professores/as, a Direção Administrativa e os serviços 

de secretaria.   
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No que concerne ao tratamento de dados, foi efetuado a sua análise estatística e 

de conteúdo, rentabilizando as bases de dados em Excel de caracterização, 

transportadas depois para o software de estatística SPSS, as ferramentas do Google 

no que concerne ao questionários aplicados online que automaticamente realizam 

a análise estatística e foram ainda criados outros instrumentos de recolha.  

Em linha com o exposto e procurando sistematizar a metodologia de trabalho, 

apresenta-se o seguinte organigrama deste projeto educativo onde podemos 

observar toda a documentação/instrumentos de apoio concebidos para 

programar e planear, caracterizar e sistematizar, recolher e avaliar a ação da 

Escola.  

Ressalva-se ainda a importância dos demais apêndices neste projeto educativo já 

que, por cada capítulo e/ou subcapítulo, criámos um apêndice respetivo em que 

se pretende integrar a totalidade dos dados recolhidos, com a respetiva análise e 

em estreita relação com o assunto que estamos a expor. 
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Imagem n.º I - Esquema das fases de trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . Planeamento 

• Recolha de informação 

• Junção e organização de documentação 

• Delimitação de um esquema geral de trabalho (fases de trabalho) 

• Calendarização e operacionalização das tarefas 

• Definição de equipa matriz de trabalho   

 

 

 

Diagnóstico estratégico 

• Definição dos grupos destinatários a aplicar os instrumentos de recolha de informação. 

• Atualização dos instrumentos de recolha de informação 

• Verificação e teste dos intrumentos 

• Contacto com os grupos destinatários  

• Aplicação dos instrumentos de recolha de informação  

• Tratamento e análise dos dados  

• Identificação das forças/oportunidades; fraquezas/ameaças - Análise SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

Plano estratégico de intervenção 

• Construção  da missão e visão da escola 

• Formulação de atividades, objetivos, metas  e indicadores de verificação  

• Definição dos instrumentos de avaliação e divulgação  do projeto educativo 

 

Apresentação, aprovação e divulgação do projeto educativo 
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Imagem n.º II - Esquema dos métodos e metodologias adotadas em cada fase de trabalho  

• Conselho Pedagógico 

• Entidade Proprietária  

• Página Web da Escola 

• Reunião geral de professores 

• Reunião geral de funcionários 

• Abertura oficial do ano letivo 

• Reuniões de Conselho Pedagógico 

• Reuniões da DireçãoTécnico Pedagógica 

• Relatórios anuais de atividades 

• Inquéritos de avaliação da ação 

 

 

 

• Reuniões direção técnico pedagógica 

• Reuniões conselho pedagógico  

• Reuniões de trabalho 

• Análise SWOT 

• Propostas de intervenção efetuadas 
pelos coordenadores de curso,  SPO e 
professores internos  

• Esquema de trabalho para programação 
do plano de intervenção  

• Apresentação dos resultados ao 
Presidente da Entidade Proprietária da 
Escola  

• Inquérito por questionário ex-alunos 

• Inquérito por questionário aos alunos atuais 

• Inquérito por questionário  a encarregados de educação 
atuais 

• Inquérito por questionário aos funcionários da escola 

• Inquérito por questionário a professores e técnicos de 
apoio socioeducativo 

• Inquérito por questionário às entidades parceiras 

• Pesquisa bibliográfica 

• Análise de diagnósticos estratégicos locais 

• Análise de dados estatísticos  

• Análise SWOT 

• Apresentação dos resultados ao Presidente da Entidade 
Proprietária da Escola  

 

 

• Reuniões direção técnico 
pedagógica 

• Reuniões conselho pedagógico  

• Cronogramas operativos 

• Esquemas de trabalho 

Planeamento 
Diagnóstico 
estratégico 

 

Apresentação, 
divulgação e 
avaliação 

 

Plano estratégico 
de intervenção 
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Finalizando, importa destacar que a revisão do projeto educativo permitiu a 

reflexão a propósito dos modos de avaliar e acompanhar a intervenção da Escola. 

Apesar de existir um capítulo específico para este aspeto metodológico, é de 

referir que a Escola possui já instrumentos de recolha e tratamento de dados que 

continuaram a ser aplicados regularmente de forma a ser possível acumular 

informação passível de ser analisada periodicamente, assim como aquando do 

próximo processo de revisão do projeto educativo (no ano de 2020). 

Não obstante, serão aplicadas (outras) metodologias de avaliação para aferir o 

cumprimento do plano de intervenção definido no projeto educativo, sendo que 

esse processo será desencadeado pela direção técnico-pedagógica e concretizado 

pelo conselho pedagógico.  
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Etapa II 
 

II. Contextualização e organização da Escola Profissional Vértice 

2.1. Enquadramento legal e oferta educativa e formativa 

 

A Escola Profissional Vértice (EPV) foi fundada a 23 de agosto em 1990, com o 

propósito de servir a região do Vale do Sousa a partir da aposta em Cursos 

Profissionais. Nesse ano, a EPV abriu as suas portas apostando na oferta formativa 

em Técnico/A Projetista de Mobiliário e Desenhador Projetista de Vestuário, uma 

vez que quer a indústria de mobiliário quer a indústria têxtil tinha, à época, um 

papel preponderante no tecido empresarial e económico do concelho e da região. 

Cerca de dois anos mais tarde a Escola Profissional alarga o seu leque formativo e 

propõe-se formar Animadores Socioculturais e Assistentes de Geriatria. Estão 

assim contemplados no seu plano formativo áreas de carácter mais artísticos e 

áreas de carácter mais social. 

 

A partir de então, a EPV começa a marcar a sua identidade e especificidade 

consolidando-se como entidade pioneira na formação de técnicos especializados 

de desenho de mobiliário e especialista na formação de animadores.  

 

Em 2003, começa a sua aposta nos cursos de nível V, em Técnicos/As de Gestão e 

Animação Turística e, em 2010, inicia uma outra formação do mesmo nível, mas 

desta vez em Técnico/A Especialista em Animação de Turismo de Saúde e Bem-

estar, tendo em atenção as prioridades de desenvolvimento do concelho, que em 

muito subjazem a aposta no turismo. 

 

Em 2005, a EPV faz a sua aposta nos cursos de Educação e Formação. Para o efeito 

segue a sua linha orientadora e aposta na formação de técnicos/As ligado ao ramo 

do mobiliário – Operador/A de Acabamentos de Madeira e Mobiliário, 

promovendo a especialização de técnicos/as operativos/as no trabalho com 
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máquinas de CNC. 

 

Em 2008, a EPV aposta na educação e formação de adultos, tendo estado em 

funcionamento um Cursos de Certificação Escolar de nível secundário. No ano de 

2010, na mesma modalidade de ensino, a EPV abriu mais dois cursos de 

certificação escolar e um de dupla certificação em Técnico/A de Desenho de 

Mobiliário, ambos de nível secundário. Ainda no mesmo ano, a EPV deu início às 

formações modulares, inscritas nas modalidades de formação de base, de nível 

básico e secundário. 

No ano de 2013 lança-se nos cursos vocacionais de 3.º ciclo e em 2014 nos de nível 

secundário, sendo reconhecida pelo trabalho de qualidade e proximidade que 

desenvolve com os formandos e nos resultados de sucesso atingidos. Nesta 

tipologia de ensino a EPV mantém a sua especificidade, oferecendo, portanto, 

cursos na área do Desenho de Mobiliário, Design e Trabalho e Apoio Social.   

 

A EPV é, pois, uma instituição educativa que forma técnicos especializados, que se 

encontra perfeitamente enquadrada na comunidade e que responde às 

necessidades de formação da região, bem como do mercado de trabalho, tendo 

em conta os indicadores de empregabilidade e as avaliações efetuadas pelos 

nossos parceiros.  

 

A EPV apresenta-se, assim, como uma entidade com vasta experiência educativa, 

pedagógica e formativa, condições determinantes para que no presente ano de 

2016 tenha-se constituído também como Entidade Formadora Externa (EFE) 

certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, tendo sido 

convidada a ministrar o curso de aprendizagem de Técnico/A de Gestão da 

Produção em Madeiras e Mobiliário (TGPMM) e autorizada pedagogicamente a 

ministrar o curso de aprendizagem de Técnico/A de Apoio Familiar e de Apoio à 

Comunidade (TAFAC). 
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A Entidade iniciou no passado dia 17 de outubro de 2016 os dois cursos de 

aprendizagem referidos anteriormente. O curso de TGPMM com 21 formandos, ou 

seja, o número mínimo para a abertura do curso e o de TAFAC com 18 formandos, 

após uma exposição de pedido excecional para a abertura do curso cuja 

apreciação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) foi favorável. 

 

Salvaguarda-se que a Escola esteve centrada em responder às necessidades do 

mercado local e nacional, apresentando-se como alternativa ao sistema de ensino 

regular e qualificando-se na área do ensino profissional. 

 

No ano de 2016 e 2017 a Escola retoma a sua aposta nos cursos de Educação e 

Formação. Para o efeito segue a sua linha orientadora e aposta na formação de 

técnicos/As ligado ao ramo do mobiliário, o de Operador/A de Máquinas e 

Segunda Transformação da Madeira e, aposta em duas novas áreas a de 

Acompanhante de Crianças e o de Assistente Familiar de Apoio à Comunidade. 

 

Desta forma, a Escola no ano letivo de 2016/2017 teve cinco cursos de nível IV, 

dois na tipologia de ensino profissional, um na tipologia de ensino vocacional, dois 

cursos de aprendizagem e quatro cursos de nível básico, um curso vocacional de 

3.º ciclo e três cursos de educação e formação (um com a duração de um ano e 

dois com a duração de dois anos), todos funcionam em regime diurno: 

 

Cursos 

Profissionais 

de nível IV 

Curso 

Vocacional de 

Ensino 

Secundário, 

nível IV 

Cursos 

vocacionais de 

nível básico 

Cursos de 

Educação e 

Formação 

Cursos de 

Aprendizagem, 

nível IV 

Técnico/A de 

Design - 

variante 

Design de 

Técnico/A de 

Desenho de 

Mobiliário e 

Construções em 

Curso Vocacional 

de 3.º ciclo de 

Design - CVBD 

Acompanhante 

de Crianças (tipo 

2) - AC 

 

Técnico/A de 

Apoio Familiar e 

de Apoio à 

Comunidade - 
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Equipamento 

- TD 

 

Madeira - CVS 

TDMCM 

Operador/A de 

Máquinas e 

Segunda 

Transformação 

da Madeira (tipo 

2) - OMSTM 

 

Assistente 

Familiar e Apoio 

à Comunidade 

(tipo 3) - AFAC 

TAFAC 

 

Técnico/A de 

Gestão da 

Produção em 

Madeiras e 

Mobiliário – 

TGPMM 

 

Técnico/A de 

Desenho de 

Mobiliário e 

Construções 

em Madeira - 

TDMCM 

 

 

Tabela n.º I – Oferta Educativa e Formativa 2016/2017 

 

No ano letivo de 2017/2018 a Escola alarga a sua oferta formativa ao nível dos 

cursos profissionais, em duas vezes mais do que no ano letivo anterior. No 

presente ano letivo conseguimos abrir o curso de Animador/A Sociocultural que há 

dois anos não abríamos; recuperamos o curso do qual possuímos uma 

experiência formativa com mais de 20 anos. Conseguimos, ainda a autorização 

para o desenvolvimento do curso de Técnico/A de Design de Moda, um curso 

novo, no qual nos queremos afirmar pela qualidade, inovação e rigor, ainda que a 

Escola já tivesse, há muitos anos atrás, uma oferta formativa semelhante, o curso 

de Desenhador Projetista de Vestuário. 

 

Em linha, a Escola oferece no ano letivo de 2017/2018 seis cursos de nível IV, 

quatro cursos profissionais e dois cursos de aprendizagem e dois cursos de 

educação e formação de nível básico, todos funcionam em regime diurno: 
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Cursos Profissionais de 

nível IV 

Cursos de Educação e 

Formação 

Cursos de Aprendizagem, 

nível IV 

Técnico/A de Design - 

variante Design de 

Equipamento - TD 

 

Acompanhante de Crianças 

(tipo 2) - AC 

 

Operador/A de Máquinas e 

Segunda Transformação da 

Madeira (tipo 2) - OMSTM 

 

 

Técnico/A de Apoio Familiar 

e de Apoio à Comunidade - 

TAFAC 

 

Técnico/A de Gestão da 

Produção em Madeiras e 

Mobiliário – TGPMM 

 

Técnico/A de Desenho 

de Mobiliário e 

Construções em 

Madeira - TDMCM 

 

 

Técnico/A de Design de 

Moda (TD) 

  

Animador/A 

Sociocultural (ASC) 

  

Tabela n.º II – Oferta Educativa e Formativa 2017/2018 

 

2.2. Localização, instalações e recursos  

A Escola Profissional Vértice situa-se no complexo da sua Entidade Proprietária – 

PROFISOUSA - Associação de Ensino Profissional do Vale do Sousa, situada na 

Avenida Dr. Nicolau Carneiro, n.º 196, 4590-512 Paços de Ferreira.  

Dada a sua contiguidade com o centro urbano, beneficia de vários equipamentos 

coletivos ao serviço da educação, tais como: Biblioteca Municipal Professor Vieira 

Dinis e Auditório Municipal, Câmara Municipal, Piscinas Municipais, Pavilhão 

Desportivo Municipal e Museu Municipal. É pois frequente, no decurso de cada 

ano letivo, a utilização, por parte da Escola, dos equipamentos supracitados para 

atividades de natureza curricular, pelo que remetemos, em anexo, alguns 



 

 

 

Página 27 de 131 

 

pareceres que dão conta disso mesmo. 

 

Imagem n.º III – Localização da Escola Profissional Vértice 

Conforme se pode aferir, as instalações da Escola foram adaptadas para o fim que 

atualmente preconizam, uma vez que as mesmas pertenciam à antiga Esquadra 12 

– Força Aérea, sendo a traça arquitetónica do edifício e espaço envolvente um 

reflexo disso. 

Em 1998, quando a Câmara Municipal disponibilizou estas instalações para a 

Escola, fizeram-se adaptações e melhoramentos para que respondessem aos 

requisitos exigidos. As instalações foram aprovadas e a ação formativa e 

pedagógica da EPV tem decorrido dentro da normalidade sendo certo que, à 

medida que os anos vão avançando, vão sendo sentidos alguns constrangimentos 

que, em muito, resultam das instalações existentes.  
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Imagem n.º IV – Planta da Escola - Bloco I 

 

 

 

Imagem n.º V – Planta da Escola - Bloco II 
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Imagem n.º VI – Planta da Escola – Espaço Oficinal/Arquivo 

 

No ano letivo de 2016/2017, tendo em conta o seu crescimento, a Escola alargou 

os seus espaços para um edifício localizado em frente. Deste modo, atualmente 

Escola divide-se em dois blocos e um espaço destinado à prática oficinal. 

No bloco I, ao nível das salas e/ou espaços, registam-se 6 salas de formação 

teórica, 1 sala de informática com computadores ligados em rede e com acesso à 

internet, 1 sala polivalente utilizada, sobretudo, para a área das expressões e 

rentabilizada para iniciativas alargadas a toda a comunidade escolar; 1 sala 

designada por sala de Expressão Plástica ainda que, por necessidade pedagógica, 

tenha sido também adaptada para algumas aulas práticas da disciplina de Física e 

Química, nomeadamente para a realização de experiências; 1 sala teórica 

adaptada também para aulas de Desenho e Geometria Descritiva. 

Complementando os espaços acima identificados, existem ainda 1 gabinete da 

Direção, 1 gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação, 1 Secretaria, 1 Gabinete 

da Diretora Administrativa, 1 Reprografia, 1 Gabinete da Adjunta Técnico-

Pedagógica, que funciona como sala de atendimento aos pais e Encarregados de 

Educação, 1 sala dos professores, 1 sala de convívio dos alunos, 1 bar, 1 cantina, 1 

arrecadação para economato, 1 WC feminino e 1 WC masculino, assim como 2 
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zonas exteriores de lazer (esplanada junto ao bar e na frente da escola). 

Todos estes espaços estão situados ao nível do rés-do-chão, não existindo 

barreiras arquitetónicas para pessoas com deficiências. Em linhas gerais, podemos 

referir que, ao nível dos recursos técnico-pedagógicos, existem os essenciais para 

a implementação de boas práticas educativas e formativas ainda que se reconheça 

a necessidade de ampliação e renovação de alguns dos equipamentos.  

No bloco II a Escola usufrui de quatro salas de informáticas equipadas com 

computadores e ligados em rede e com acesso à internet, duas salas teóricas e 

uma sala de oficina de costura/moda. Neste edifício existe, ainda, 1 bar, 2 

arrecadações para economato, 1 WC feminino e 1 WC masculino, assim como dois 

halls de entrada. 

Por último, mas não menos importante, tendo em conta as mudanças que se vão 

operando na realidade dos espaços educativos, a Escola também tem sentido a 

necessidade de reforçar as suas medidas de segurança, considerando os 

constrangimentos das suas instalações. Todos os espaços afetos ao 

funcionamento das atividades da Escola Profissional Vértice estão providos de 

extintores, placas indicativas de saídas, portas a abrir para o exterior e existência 

de várias saídas. Com o objetivo de prevenir e minimizar possíveis situações de 

risco, a Escola elaborou o seu Plano de Prevenção e Emergência, disponibilizado a 

todos os membros da comunidade educativa. 
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2.3. Organização e organigrama 

No que respeita à estrutura organizativa e, apesar de a Escola ser propriedade da 

Entidade PROFISOUSA, conforme mencionado anteriormente, goza da autonomia 

prevista nos termos da lei pelo que tem estatutos próprios, contendo uma 

estruturação hierárquica conforme organigrama abaixo apresentado.  

Importa registar que as estruturas de direção, gestão e coordenação estão 

devidamente contempladas no Regulamento Interno da Escola e respondem às 

necessidades organizacionais, estratégicas e de funcionamento que permeiam a 

ação e dinâmica da escola.  

 

Imagem n.º VII - Organigrama da EPV 
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2.4. Organização: Cargas horárias, horários, financiamento e 

atividades pedagógicas complementares  

 

1. A Escola Profissional Vértice é um estabelecimento de Ensino tutelado 

(científica, pedagógica e funcionalmente) pelo Ministério da Educação, com 

a autorização prévia de funcionamento n.º 64, nos termos do Decreto-lei n.º 

71/99, 4/98 e 92/2014 (este último que revoga o Decreto-Lei n.º 4/98) e 

financiada pelo POCH, tendo por base os regimes e regulamentos de 

financiamento aplicados pelos referidos programas. 

Enquanto escola de natureza privada, a EPV prossegue fins de interesse 

público e, de acordo com o Decreto-Lei n.º4/98 de 8 de Janeiro, goza de 

autonomia pedagógica, administrativa, financeira, científica e tecnológica. 

2. A PROFISOUSA – Associação de Ensino Profissional do Vale do Sousa sem 

fins lucrativos é a Entidade Proprietária da Escola Profissional Vértice. 

3. A Escola Profissional Vértice ministra cursos de ensino profissional 

regulamentados pela Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro, (que revoga 

a Portaria n.º 550-C/2004 de 21 de maio, alterada pela Portaria n.º 7 

97/2006 de 10 de agosto) e de acordo com o Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho (que revoga o 

Decreto-lei n.º 74/2004, de 26 de maio). A presente legislação regula todos 

os percursos iniciados a partir do ano letivo 2012/2013, sendo que as 

alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 91/2013 de 10 julho, apenas se 

aplicam aos percursos iniciados a partir no ano letivo 2013/2014; 

4. Os cursos de educação e formação de jovens regulados pelo Despacho 

Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho, retificado pela retificação n.º 

1673/2004, de 7 de setembro, alterado pelo Despacho n.º 12568/2010, de 4 

de agosto, e pelo Despacho n.º 9752-a/2012, de 18 de julho. 

5. Os Cursos Vocacionais Básicos são regulados pela Portaria n.º 292-A/2012 

e pelo Despacho conjunto n.º 4653/2013; Curso Vocacional Secundário 

regulado pela Portaria n.º 276/2013, de 23 de agosto retificado pela Portaria 

n.º 341/2015 de 9 de outubro; os cursos de educação e formação de 
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adultos e formações modulares1, regulados pela Portaria 230/2008, 

retificada pela Portaria 238/2011 de 24 de outubro; cursos de 

especialização tecnológica2 regulados pelo Decreto-lei n.º 88/2006 de 23 

de maio e cursos de aprendizagem regulados pela Portaria n.º 1497/2008, 

de 19 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 289/2009, de março e pela 

Portaria n.º 73/2010, de 4 de fevereiro. 

6. Legislação regulamentar: Decreto-lei n.º 75/2008, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho; Despacho Normativo n.º 13-A/2012, revogado 

pelo Despacho Normativo n.º 7/2013, alterado pelo Despacho Normativo 

n.º 7-A/2013; Decreto-Lei n.º 4/98 de 8 de janeiro; Decreto-lei n.º 74/2004 de 

26 de março de 2004, revogado pelo Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho; Portaria n.º 292-

A/2012 e pelo Despacho conjunto n.º 4653/2013; Portaria n.º 74-A/2013 de 

15 de fevereiro; Despacho n.º 14 758/2004 de 23 de julho 2004 alterado 

pelo Despacho n.º 9815-A/2012; Despacho n.º 5048-B/2013; Lei n.º 51/2012; 

Despacho n.º 30265/2008; Despacho n.º 5106-A/2012; Despacho Conjunto 

n.º 453/2004 de 27 de julho retificado pela retificação n.º 1673/2004, pelo 

Despacho n.º 12568/2010 e pelo Despacho 9752 – A/2012; Despacho 

Normativo n.º 50/2005; Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro; portaria n.º 

30/2008, de 10 de janeiro; Decreto-lei n.º 88/2006, de 23 de maio. Decreto-

lei n.º 357/2007, de 29 de outubro; Despacho Normativo n.º 19/2008, 

retificado pelo Despacho Normativo n.º 10/2009; 

7. Cada um dos referidos cursos integra um plano de estudos específico e 

rege-se por uma determinada portaria e/ou despacho. Não obstante, são 

apresentadas as matrizes curriculares em conformidade com a lei em vigor 

o que portanto impõe uma redistribuição diferente, de triénio para triénio, 

conforme seguidamente se expõe. 

 

                                                           
1Apesar de existir intenção da Escola em manter estas tipologias formativas convém frisar que, aquando do 

processo de ajustamento/revisão do regulamento interno não estavam previstas quaisquer ações.  

2Ibidem.  
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Ano Letivo 2016/2017 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Design – Variante Design de Equipamento 

Triénio 2016/2019 

COMPONENTES  DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

Técnica 

Desenho de Comunicação 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 100 100 60 260 

Design de Equipamento 120 160 80 360 

Desenho Assistido por 

computador 

80 140 60 280 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1057 1063 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira
3
 

Triénio 2016/2019 

COMPONENTES DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural 

Português 110 120 90 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica 

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

 

Técnica 

Desenho 100 50 0 150 

Materiais e Tecnologias 75 175 75 325 

Design e Projeto de 

Mobiliário 

175 300 150 625 

FCT 0 0 600 600 

UFCD Bolsa - - - - 

8598 - Desenvolvimento 

Pessoal e Técnicas de 

0 0 25 25 

                                                           
3
A nova designação de Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira é aplicável na turma do 10.º 

ano. 
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Procura de Emprego 

4848 - Ecodesign e Design 

Sustentável 

0 0 25 25 

7839 - CAD - CAM - Indústria 

da Madeira e do Mobiliário 

0 0 50 50 

 Total 1007 1093 1200 3300 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira
4
 

Triénio 2015/2018 

COMPONENTES DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

 

Técnica 

Desenho 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 80 80 60 220 

Design e Projeto de 

Mobiliário 

230 310 80 620 

Organização e 

Orçamentação 

0 0 60 60 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1067 1053 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Design – Variante Design de equipamento 

Triénio 2015/2018 

COMPONENTES  DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

Técnica 

Desenho de Comunicação 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 100 100 60 260 

Design de Equipamento 120 160 80 360 

                                                           
4A nova designação de Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira é aplicável na turma do 

11.º ano. 
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Desenho Assistido por 

computador 

80 140 60 280 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1057 1063 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Desenho de Mobiliário 

Triénio 2014/2017 

COMPONENTES DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

 

Técnica 

Desenho 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 80 80 60 220 

Design e Projeto de 

Mobiliário 

230 310 80 620 

Organização e 

Orçamentação 

0 0 60 60 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1067 1053 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Design – Variante Design de equipamento 

Triénio 2014/2017 

COMPONENTES  DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

Técnica 

Desenho de Comunicação 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 100 100 60 260 

Design de Equipamento 120 160 80 360 

Desenho Assistido por 

computador 

80 140 60 280 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1057 1063 1080 3200 
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Matriz curricular Curso Vocacional Secundário de Técnico/A de Desenho de Mobiliário e 

Construções em Madeira 

Biénio 2015/2017 

Componentes Disciplinas Carga Horária 

1ª ano 2º ano Total  

 

Formação Geral 

 

Português 

Comunicar em Inglês 

Educação Física 

Matemática Aplicada 

140  100 240 

100  100  200 

80  80  160 

Formação 

Complementar 

120 80  200 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

ou 

História da Cultura e das Artes 

100  0 100 

 

 

 

 

 

 

Formação Vocacional 

 

 

4842 – Desenho de Observação – formas naturais e 

artificiais 

4841 – Perspetiva 

2332 – Desenho Técnico- Construções em madeira 

4846 – Ergonomia e antropometria 

2750 – CAD- Comandos e potencialidades 

0863 – CAD 2D – Peças e conjuntos de média 

complexidade 

4849 – CAD 2D – Mobiliário e Construções em madeira 

4854 – Mobiliário Modular 

---------------- 

2456 – Teoria do Design  

2335 – Matérias e Materiais – Madeiras 

4853 – Desenvolvimento de um projeto de mobiliário 

4838 – Maquetas de Mobiliário  

1082 – CAD 3D – Peças e conjuntos simples 

0869 – CAD 3D – Peças e conjuntos complexos 

4850 – CAD 3D – Modelação e Animação 

2359 – Comando Numérico computorizado (CNC)  

350 

50 

 

25 

50 

25 

50 

50 

 

50 

50 

 

 

 

 

350  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

25 

50 

50 

25 

50 

50 

50 

700 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio formativo 

Estágio formativo em contexto real de empresa 

 

UFCD 

0349 – Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no 

trabalho – conceitos básicos 

7825 – Empresa – Estrutura organizacional 

4857 – Gestão da Produção e orçamentação 

7826 - Máquinas – ferramentas de 2ª transformação 

250 

 

125 

25 

 

25 

25 

50 

850 

 

175 

 

 

 

 

 

1100 

 

300 
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7839 – CAD-CAM – Indústria da Madeira e do 

Mobiliário 

4832 – Tecnologias das Madeiras, derivados e cortiça- 

construção e acabamentos 

4835 – Tecnologias dos polímeros 

4836 – Tecnologias dos Compósitos 

8598 – Desenvolvimento Pessoal e técnicas de procura 

de emprego  

  

50 

50 

 

25 

25 

25 

Total  1265 1735 3000 

 

Matriz curricular Curso Vocacional Básico de 3º ciclo de Design (2 anos) 

Biénio 2015/2017 

COMPONENTES DISCIPLINAS  Horas de 

Formação 

1.º ANO 

Horas de 

Formação 

2.º ANO 

TOTAL 

 

 

Geral  

Português  110 110 220 

Inglês 65 65 130 

Matemática 110 110 220 

Educação Física  65 65 130 

 

Complementar  

História/Geografia  90 90 180 

Ciências naturais/física e química 90 90 180 

 

 

 

 

 

Vocacional  

Atividade A – Design de equipamento 120 120 240 

Atividade B – Design de Mobiliário  120 120 240 

Atividade C – Máquinas de Transformação da 

Madeira 

120 120 240 

Pratica Simulada Atividade A – Design de 

equipamento 

70 70 140 

Pratica Simulada Atividade B – Design de 

Mobiliário 

70 70 140 

Pratica Simulada Atividade C – Máquinas de 

Transformação da Madeira 

70 70 140 

 Total 1100 1100 2200 

 

 

 Matriz curricular Curso de Educação e Formação Assistente Familiar e de Apoio à 

Comunidade 

Ano Letivo 2016/2017 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Disciplinas Carga horária 

1ª Ano 

 

Sociocultural 

 

Línguas, 

Cultura e 

Comunicação 

Língua Portuguesa 45 

Língua Estrangeira: Inglês 45 

Tecnologias de Informação e Comunicação 21 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 21 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 30 

Educação Física 30 
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Científica Ciências 

Aplicadas 

Matemática Aplicada 45 

Psicologia 21 

Tecnológica Trabalho de 

Apoio Familiar 

e à 

Comunidade 

UFCD 3516 – Instituições de apoio familiar e à 

comunidade 

50 

UFCD 8851 – Tipologia dos utentes e/ou 

clientes na prestação de cuidados pessoais e à 

comunidade 

50 

UFCD 8852 – Prática profissional na prestação 

de cuidados pessoais em contexto 

domiciliário, hospitalar e institucional 

50 

UFCD 3539 – Deontologia e ética profissional 

no apoio à comunidade 

25 

Cuidados 

Humanos e de 

Saúde Básicos 

UFCD 8853 – Prestação de cuidados humanos 

básicos – higiene e apresentação pessoal 

50 

UFCD 8854 – Prestação de cuidados humanos 

básicos - alimentação 

25 

UFCD 6571 – Técnicas de posicionamento, 

mobilização, transferência e transporte 

50 

Higienização e 

Conforto 

UFCD 3519 – Prestação de cuidados básicos de 

saúde  

25 

UFCD 3520 – Higienização de espaços e 

equipamentos 

50 

3564 – Primeiros socorros 25 

UFDC 7210 – Prevenção e controlo na infeção 

na prestação de cuidados pessoais e à 

comunidade 

50 

UFCD 7225 – Estado de saúde – abordagem 

geral em contexto domiciliário 

25 

UFCD 3525 – Dietética e confeção dos 

alimentos 

50 

Prestação de 

serviços de 

apoio familiar e 

à comunidade 

UFCD 0404 – Organização pessoal e gestão do 

tempo 

25 

UFCD 0350 – Comunicação interpessoal – 

comunicação assertiva 

50 

UFCD 3532 – Acompanhamento personalizado 

no apoio à comunidade 

50 

UFCD 3533 – Receção e acompanhamento no 

apoio à comunidade 

50 

UFCD 3534 – Animação e lazer 50 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 210 

 Total  1218 
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Matriz curricular Curso de Educação e Formação Operador/A de Máquinas e Segunda 

Transformação da Madeira 

Biénio 2016/2018 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Disciplinas Carga horária 

1.º Ano 2.º Ano 

 

Sociocultural 

 

Línguas, Cultura 

e Comunicação 

Língua Portuguesa 100 92 

Língua Estrangeira: Inglês 100 92 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

48 48 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 100 92 

Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho 

30  

Educação Física 48 48 

Científica Ciências 

Aplicadas 

Matemática Aplicada 100 110 

Física e Química 63 60 

Tecnológica Trabalhos 

Simples em 

Madeira 

UFCD 2331 – Marcações, medições 

e traçagens de peças de madeira 

25  

UFCD 2334 – Operações com 

ferramentas manuais – iniciação  

50  

UFCD 2335 – Matérias e materiais - 

madeiras 

25  

UFCD 2338 – Máquina-ferramenta – 

iniciação 

25  

UFCD 2381 – Especificações 

técnicas de desenho - planteados 

50  

UFCD 2332 – Desenho técnico – 

construções em madeira   

 50 

UFCD 2336 – Operações com 

ferramentas manuais – 

desenvolvimento  

 50 

UFCD 2337 – Técnicas de 

manutenção e afiação de 

ferramentas manuais 

 25 

TSAFP UFCD 2382 – Máquinas de serrar 50  

UFCD 2384 – Máquinas de furar e 

rasgar  

50  

UFCD 2383 – Máquinas de 

aparelhar 

 25 

UFCD 2385 – Máquinas de prensar 

e folhear 

 50 
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Técnicas de 

Moldar 

UFDC 2386 – Máquinas de moldar 50  

UFCD 2387 – Máquinas de lixar e 

calibrar e ferramentas portáteis 

elétricas  

25  

UFCD 2359 – Comando numérico 

computorizado (CNC) 

50  

UFCD 2388 – Equipamentos com 

funcionamento em rede 

 25 

UFCD 2389 – Preparação e 

manutenção de máquinas e 

ferramenta 

 50 

 Torneamentos UFCD 2390 – Torno manual 50  

UFCD 2391 – Torno automático  50 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

  

 210 

 Total  1039 1077 

 Total (dois anos) 2116 

 

 

 Matriz curricular Curso de Educação e Formação Acompanhante de Crianças 

Biénio 2016/2018 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Disciplinas Carga horária 

1.º Ano 2.º Ano 

 

Sociocultural 

 

Línguas, Cultura e 

Comunicação 

Língua Portuguesa 100 92 

Língua Estrangeira: Inglês 100 92 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

48 48 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 100 92 

Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho 

30  

Educação Física 48 48 

Científica Ciências Aplicadas Matemática Aplicada 100 110 

Psicologia 63 60 

Tecnológica Acompanhamento 

de Crianças 

UFCD 3239 – Acompanhamento de 

crianças – desenvolvimento infantil 

25  

UFCD 3241 – Acompanhamento de 

crianças – regras básicas de 

nutrição, higiene, segurança e 

repouso 

50  

UFCD 3244 – Acompanhamento de 

crianças – técnicas de animação 

50  
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UFCD 3268 – Atividades 

pedagógicas em creches e jardins-

de-infância – materiais, 

equipamentos e espaços 

50  

UFCD 3262 – Acompanhamento em 

creches e em jardins-de-infância – 

modelos pedagógicos e áreas de 

conteúdos de educação pré-escolar 

50  

UFCD 3258 – Técnicas de animação  50 

UFCD 9185 – Cuidados de rotina 

diária e atividades promotoras do 

desenvolvimento da criança UFCD  

 25 

3252 – Planificação e programação 

das atividades do quotidiano da 

criança 

 50 

Abordagem 

Sociofamiliar e 

Atividades de 

Tempos Livres 

UFCD 3242 – Evolução e 

perspetivas da dinâmica familiar 

25  

UFCD 9186 – Modelos familiares e 

formas de parentalidade 

25  

UFCD 3250 – Processo de 

socialização da criança 

25  

UFCD 3254 – Modelos e espaços 

pedagógicos 

 25 

UFCD 3269 – Atividades 

pedagógicas em creche e jardins-

de-infância – quotidiano da criança  

 50 

UFCD 3261 – Atividades 

pedagógicas – acompanhamento, 

estudos e tempos livres da criança 

 50 

Técnicas de 

Expressão e 

Atividades 

Práticas 

UFCD 3259 – Animação e 

dinamização de atividades lúdico-

expressivas – expressão musical 

50  

UFCD 3260 – Animação e 

dinamização de atividades lúdico-

expressivas – expressão dramática 

50  

UFCD 3263 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas em creche e 

jardins-de-infância 

50  

UFCD 3264 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

 25 
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dramática 

UFCD 3265 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

musical 

 25 

UFCD 3266 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

plástica 

 25 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

  

 210 

 Total  1039 1077 

 Total (dois anos) 2116 

 

 

 Matriz curricular Curso de Aprendizagem de Técnico/A de Apoio Familiar e de Apoio à 

Comunidade 

Componentes de 

Formação 

Domínios de 

Formação 

Períodos de Formação Períodos de Formação (Horas) 

UFCD 1º 2º 3º 

Sociocultural Viver em Português 100 100 75 

Comunicar em Língua Inglesa 100 50 50 

Mundo Atual 50 25 25 

Desenvolvimento Social e Pessoal  50 25 25 

T.I.C. 50 25 25 

Científica Matemática e Realidade 75 75 50 

Física e Química 25 50 50 

Psicologia e Sociologia 25 - - 

Francês 25 25 - 

Tecnologias Específicas UFCD 7206 – O Setor dos Serviços de 

Proximidade: Serviços Pessoais e de Apoio à 

Comunidade 

25 - - 

UFCD 7207 – A Atividade Profissional do 

Técnico Familiar e de Apoio à Comunidade 

50 - - 

UFCD 7208 – Comunicação na Interação 

com a Pessoa Apoiada, Cuidador e/ou 

Família 

50 - - 

UFCD 7209 – Trabalho em Equipa no 

Contexto da Prestação de Cuidados 

Pessoais e à Comunidade 

25 - - 

UFCD 7210 – Prevenção e Controlo na 

Infeção na Prestação de Cuidados Pessoais 

50 - - 
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e à Comunidade 

UFCD 7211 – Os Sistemas do Corpo 

Humano: Imunitário, Circulatório, 

Respiratório, Nervoso e Músculo-Esquelético 

50 - - 

UFCD 7212 – Os Sistemas do Corpo 

Humano: Os Sistemas urinário e 

Gastrointestinal, os Órgãos dos Sentidos e a 

Pele 

50 - - 

UFCD 7213 – Necessidades Humanas 

Básicas: Os Cuidados de Higiene, 

Alimentação, Hidratação, Conforto e 

Eliminação 

 25 - 

UFCD 7214 – Abordagem Biológica, 

Psicológica, Social e Cognitiva do 

Envelhecimento 

 50 - 

UFCD 7215 – Abordagem Geral Sobre a 

Pessoa com Deficiência 

 25 - 

UFCD 7216 – Abordagem Física e Psicológica 

da Doença na Prestação de Cuidados de 

Higiene, Alimentação, Hidratação, Conforto 

e Eliminação 

 50 - 

UFCD 7222 – Desenvolvimento de Atividades 

de Animação e Ocupação de Tempos Livres 

 50 - 

UFCD 7223 – Princípios de Ergonomia e 

Prevenção de Acidentes e Doenças 

Profissionais 

 25 - 

UFCD 7224 – Prevenção de Acidentes em 

Contexto Domiciliário e Institucional 

 25 - 

UFCD 7225 – Estado de Saúde – Abordagem 

Geral em Contexto Domiciliário 

 - 25 

UFCD 7226 – Prevenção da Negligência, 

Abusos e Maus-Tratos 

 - 25 

UFCD 7227 – Gestão de Resíduos em 

Contexto Domiciliário e Institucional 

 - 25 

UFCD 7828 – Alimentação e Nutrição no 

Ciclo da Vida 

 - 25 

UFCD 3296 – Higiene e Segurança Alimentar  - 25 

UFCD 4283 – Saúde e Socorrismo  - 25 

UFCD 7229 – Gestão do Stress do 

Profissional                                    

 - 25 

Contexto de Trabalho Bolsa de UFCD 



 

 

 

Página 45 de 131 

 

UFCD 7217 – Apoio na Prestação de 

Cuidados de Higiene, Conforto e Eliminação 

a Pessoas com Restrição na Autonomia 

(50h) 

300 550 650 

UFCD 7218 – Técnicas de Prestação de 

Cuidados de Higiene, Conforto e Eliminação 

a Pessoas com Dependência Parcial (50h) 

UFCD 7219 – Auxílio ao Profissional de 

Saúde na Prestação de Cuidados de Higiene, 

Conforto e Eliminação a Pessoas com 

Dependência Total (25h) 

UFCD 7220 – Apoio nos Cuidados de 

Alimentação e Hidratação (50h) 

UFCD 7221 – Apoio na Realização de 

Atividades Instrumentais (50h) 

Duração/Período de Formação 1100 a 

1150 

1175 a 

1200 

1125 a 

1200 

Duração Total 3550 

 

Matriz curricular Curso de Aprendizagem de Técnico/A de Gestão da Produção em Madeiras e 

Mobiliário 

Componentes de Formação Domínios de Formação  Períodos de Formação (Horas) 

UFCD 1º  2º  3º 

Sociocultural Viver em Português 100 100 75 

Comunicar em Língua Inglesa 100 50 50 

Mundo Atual 50 25 25 

Desenvolvimento Social e Pessoal  50 25 25 

T.I.C. 50 25 25 

Científica Matemática e Realidade 75 75 50 

Física e Química 25 50 50 

Economia 25 25 - 

Geometria Descritiva 25 25 - 

Tecnologias Específicas UFCD 0349 – Ambiente, Segurança, Higiene 

e Saúde no Trabalho – Conceitos Básico 

25 - - 

UFCD 7818 – Organização e Planeamento do 

Trabalho – Indústria da Madeira e Mobiliário 

50 - - 

UFCD 4564 – Gestão da Manutenção - 

Introdução 

25 - - 

UFCD 7811 – Gestão Ambiental – Indústria 

da Madeira 

25 - - 

UFCD 5650 – Gestão e Estratégias 25 - - 

UFCD 2332 – Desenho Técnico – 

Construções em Madeira 

50 - - 

UFCD 7808 – Xilologia e Tecnologia da 25 - - 
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Madeira 

UFCD 2335 – Matérias e Materiais - Madeiras 25 - - 

UFCD 7823 – Operações com Ferramentas 

Manuais e Máquinas Elétricas e 

Pneumáticas Portáteis para a Madeira  

25 - - 

UFCD 2338 – Máquinas – Ferramentas - 

Iniciação 

25 - - 

UFCD 2346 - Máquinas – Ferramentas – 

Desenvolvimento 

50 - - 

UFCD 2371 – Técnicas de Acabamento – 

Madira e Mobiliário 

50 - - 

UFCD 7810 – Língua Inglesa – Indústria da 

Madeira e Mobiliário 

- 25 - 

UFCD 7844 – Gestão de Equipas - 25 - 

UFCD – 7820 – Orçamentação na Indústria 

da Madeira e Mobiliário 

- 25 - 

UFCD 2359 – Comando Numérico 

Computorizado (CNC) 

- 50 - 

UFCD 7850 – Gestão de Stocks - 25 - 

UFCD 7815 – Métodos e Tempos - 25 - 

UFCD 4791 – Gestão da Produção - 50 - 

UFCD 2339 – Qualidade – Indústria da 

Madeira 

- 25 - 

UFCD 0891 – CAD 2D – Peças e Conjuntos 

com Geometria Simples 

- 25 - 

UFCD 7817 – Qualidade e os Custos do 

Acabamento 

- 25 - 

UFCD 0595 – Qualidade – Instrumentos de 

Gestão 

-  25 

UFCD 4850 – CAD 3D Modelação e Animação -  50 

UFCD 2167 – Sistema de Informação para a 

Produção 

-  25 

UFCD 8633 – Planeamento e Controlo da 

Produção de Mobiliário de Madeira 

-  50 

UFCD 5438 – Gestão Integrada de Recursos 

Humanos 

-  50 

UFCD 4924 – Introdução ao Projeto e 

Desenvolvimento de Produto 

-  50 

Contexto de Trabalho Bolsa de UFCD 

UFCD 4792 – Língua Inglesa – Produção e 

Logística (25h) 

300 550 650 

UFCD 6006 – Gestão da Expedição (25h) 

UFCD 1532 – Gestão de Reclamações – 

Normas e Estratégias de Atuação (25h) 

UFCD 7824 – Operações com Máquinas 

Ferramenta para a Madeira (50h) 

UFCD 0867 – Custos e Orçamentação (25h) 

UFCD 0592 Legislação Laboral – (25h) 

UFCD 0723 – Controlo Estatístico do 

Processo (25h) 

Duração/Período de Formação 1150 a 

1200 

1225 1200 a 

1250 

Duração Total 3675 
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Ano Letivo 2017/2018 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira
5
  

Triénio 2017/2020 

COMPONENTES DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural 

Português 110 120 90 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica 

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

 

Técnica 

Desenho 100 50 0 150 

Materiais e Tecnologias 75 175 75 325 

Design e Projeto de 

Mobiliário 

175 

 

 

 

 

300 150 625 

FCT 0 0 600 600 

UFCD Bolsa - - - - 

8598 - Desenvolvimento 

Pessoal e Técnicas de 

Procura de Emprego 

0 0 25 25 

4848 - Ecodesign e Design 

Sustentável 

0 0 25 25 

7839 - CAD - CAM - Indústria 

da Madeira e do Mobiliário 

0 0 50 50 

 Total 1007 1093 1200 3300 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Design de Moda 

Triénio 2017/2020 

COMPONENTES  DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 Design de Moda 200 230 100 530 

                                                           
5
As disciplinas da componente tecnológica são constituídas por UFCDS. 



 

 

 

Página 48 de 131 

 

 

 

Técnica 

Organização de coleções e 

marketing 

50 50 0 100 

Tecnologias Produtivas 110 160 100 370 

Tecnologias dos Materiais 50 50 0 100 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1067 1053 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso Animador/A Sociocultural
6
  

Triénio 2017/2020 

COMPONENTES DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural 

Português 120 110 90 320 

Inglês 75 75 70 220 

Área de Integração 80 90 50 220 

Educação Física 40 60 40 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica 

Matemática 100 0 0 100 

Psicologia 60 140 0 200 

Sociologia 100 100 0 200 

 

 

 

 

Técnica 

Área de Estudo da 

Comunidade 

150 125 100 375 

Animação Sociocultural 125 100 100 325 

Área das Expressões 

 

Expressão Dramática, 

Corporal e Musical  

 

Expressão Plástica  

150 

 

100 

 

50 

200 50 400 

FCT 0 100 650 750 

UFCD Bolsa     

8598 Desenvolvimento 

pessoal e técnicas de 

procura de emprego - bolsa 

A 

- - 25  

4287 Arte, património e 

tradição - bolsa A 

- 25   

4299 Animação de 

bibliotecas - bolsa B 

- 25   

4295 Animação Turística e 

desportiva - bolsa B 

- 25   

4292 Animação para a 

terceira idade - bolsa B 

- 25 - - 

4293 Intervenção em 

espaços culturais - bolsa B 

- - 25 25 

 Total 1100 1100 1150 3350 

 

 

 
Matriz curricular Curso Técnico/A de Design – Variante Design de Equipamento 

                                                           
6As disciplinas da componente tecnológica são constituídas por UFCDS. 
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Triénio 2016/2019 

 

COMPONENTES  DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

Técnica 

Desenho de Comunicação 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 100 100 60 260 

Design de Equipamento 120 160 80 360 

Desenho Assistido por 

computador 

80 140 60 280 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1057 1063 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira 

Triénio 2016/2019 

COMPONENTES DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural 

Português 110 120 90 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica 

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

 

Técnica 

Desenho 100 50 0 150 

Materiais e Tecnologias 75 175 75 325 

Design e Projeto de 

Mobiliário 

175 300 150 625 

FCT 0 0 600 600 

UFCD Bolsa - - - - 

8598 - Desenvolvimento 

Pessoal e Técnicas de 

Procura de Emprego 

0 0 25 25 

4848 - Ecodesign e Design 

Sustentável 

0 0 25 25 

7839 - CAD - CAM - Indústria 

da Madeira e do Mobiliário 

0 0 50 50 

 Total 1007 1093 1200 3300 
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Matriz curricular Curso Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira 

Triénio 2015/2018 

 

COMPONENTES DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

 

Técnica 

Desenho 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 80 80 60 220 

Design e Projeto de 

Mobiliário 

230 310 80 620 

Organização e 

Orçamentação 

0 0 60 60 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1067 1053 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso Técnico/A de Design – Variante Design de equipamento 

Triénio 2015/2018 

COMPONENTES  DISCIPLINAS Horas de Formação 

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL 

 

 

 

Sociocultural  

Português 110 115 95 320 

Inglês 75 72 73 220 

Área de Integração 72 82 66 220 

Educação Física 40 54 46 140 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação 

100 0 0 100 

 

 

Científica  

Matemática 100 0 0 100 

História da Cultura e das 

Artes 

100 100 0 200 

Geometria Descritiva 60 140 0 200 

 

 

 

Técnica 

Desenho de Comunicação 100 100 0 200 

Materiais e Tecnologias 100 100 60 260 

Design de Equipamento 120 160 80 360 

Desenho Assistido por 

computador 

80 140 60 280 

FCT 0 0 600 600 

 Total 1057 1063 1080 3200 

 

Matriz curricular Curso de Educação e Formação Operador/A de Máquinas e Segunda 
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Transformação da Madeira 

Biénio 2016/2018 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Disciplinas Carga horária 

1.º Ano 2.º Ano 

 

Sociocultural 

 

Línguas, Cultura 

e Comunicação 

Língua Portuguesa 100 92 

Língua Estrangeira: Inglês 100 92 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

48 48 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 100 92 

Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho 

30  

Educação Física 48 48 

Científica Ciências 

Aplicadas 

Matemática Aplicada 100 110 

Física e Química 63 60 

Tecnológica Trabalhos 

Simples em 

Madeira 

UFCD 2331 – Marcações, medições 

e traçagens de peças de madeira 

25  

UFCD 2334 – Operações com 

ferramentas manuais – iniciação  

50  

UFCD 2335 – Matérias e materiais - 

madeiras 

25  

UFCD 2338 – Máquina-ferramenta – 

iniciação 

25  

UFCD 2381 – Especificações 

técnicas de desenho - planteados 

50  

UFCD 2332 – Desenho técnico – 

construções em madeira   

 50 

UFCD 2336 – Operações com 

ferramentas manuais – 

desenvolvimento  

 50 

UFCD 2337 – Técnicas de 

manutenção e afiação de 

ferramentas manuais 

 25 

TSAFP UFCD 2382 – Máquinas de serrar 50  

UFCD 2384 – Máquinas de furar e 

rasgar  

50  

UFCD 2383 – Máquinas de 

aparelhar 

 25 

UFCD 2385 – Máquinas de prensar 

e folhear 

 50 

Técnicas de 

Moldar 

UFDC 2386 – Máquinas de moldar 50  

UFCD 2387 – Máquinas de lixar e 25  
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calibrar e ferramentas portáteis 

elétricas  

UFCD 2359 – Comando numérico 

computorizado (CNC) 

50  

UFCD 2388 – Equipamentos com 

funcionamento em rede 

 25 

UFCD 2389 – Preparação e 

manutenção de máquinas e 

ferramenta 

 50 

 Torneamentos UFCD 2390 – Torno manual 50  

UFCD 2391 – Torno automático  50 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

  

 210 

 Total  1039 1077 

 Total (dois anos) 2116 

 

 

 Matriz curricular Curso de Educação e Formação Acompanhante de Crianças 

Biénio 2016/2018 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Disciplinas Carga horária 

1.º Ano 2.º Ano 

 

Sociocultural 

 

Línguas, Cultura e 

Comunicação 

Língua Portuguesa 100 92 

Língua Estrangeira: Inglês 100 92 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

48 48 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 100 92 

Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho 

30  

Educação Física 48 48 

Científica Ciências 

Aplicadas 

Matemática Aplicada 100 110 

Psicologia 63 60 

Tecnológica Acompanhament

o de Crianças 

UFCD 3239 – Acompanhamento de 

crianças – desenvolvimento infantil 

25  

UFCD 3241 – Acompanhamento de 

crianças – regras básicas de 

nutrição, higiene, segurança e 

repouso 

50  

UFCD 3244 – Acompanhamento de 

crianças – técnicas de animação 

50  

UFCD 3268 – Atividades pedagógicas 

em creches e jardins-de-infância – 

50  
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materiais, equipamentos e espaços 

UFCD 3262 – Acompanhamento em 

creches e em jardins-de-infância – 

modelos pedagógicos e áreas de 

conteúdos de educação pré-escolar 

50  

UFCD 3258 – Técnicas de animação  50 

UFCD 9185 – Cuidados de rotina 

diária e atividades promotoras do 

desenvolvimento da criança UFCD  

 25 

3252 – Planificação e programação 

das atividades do quotidiano da 

criança 

 50 

Abordagem 

Sociofamiliar e 

Atividades de 

Tempos Livres 

UFCD 3242 – Evolução e perspetivas 

da dinâmica familiar 

25  

UFCD 9186 – Modelos familiares e 

formas de parentalidade 

25  

UFCD 3250 – Processo de 

socialização da criança 

25  

UFCD 3254 – Modelos e espaços 

pedagógicos 

 25 

UFCD 3269 – Atividades pedagógicas 

em creche e jardins-de-infância – 

quotidiano da criança  

 50 

UFCD 3261 – Atividades pedagógicas 

– acompanhamento, estudos e 

tempos livres da criança 

 50 

Técnicas de 

Expressão e 

Atividades 

Práticas 

UFCD 3259 – Animação e 

dinamização de atividades lúdico-

expressivas – expressão musical 

50  

UFCD 3260 – Animação e 

dinamização de atividades lúdico-

expressivas – expressão dramática 

50  

UFCD 3263 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas em creche e 

jardins-de-infância 

50  

UFCD 3264 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

dramática 

 25 

UFCD 3265 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

 25 
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jardins-de-infância – expressão 

musical 

UFCD 3266 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

plástica 

 25 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

  

 210 

 Total  1039 1077 

 Total (dois anos) 2116 
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Matriz curricular Curso de Educação e Formação Operador/A de Máquinas e Segunda 

Transformação da Madeira 

Biénio 2017/2019 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Disciplinas Carga horária 

1.º Ano 2.º Ano 

 

Sociocultural 

 

Línguas, Cultura 

e Comunicação 

Língua Portuguesa 100 92 

Língua Estrangeira: Inglês 100 92 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

48 48 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 100 92 

Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho 

30  

Educação Física 48 48 

Científica Ciências 

Aplicadas 

Matemática Aplicada 100 110 

Física e Química 63 60 

Tecnológica Trabalhos 

Simples em 

Madeira 

UFCD 2331 – Marcações, medições 

e traçagens de peças de madeira 

25  

UFCD 2334 – Operações com 

ferramentas manuais – iniciação  

50  

UFCD 2335 – Matérias e materiais - 

madeiras 

25  

UFCD 2338 – Máquina-ferramenta – 

iniciação 

25  

UFCD 2381 – Especificações 

técnicas de desenho - planteados 

50  

UFCD 2332 – Desenho técnico – 

construções em madeira   

 50 

UFCD 2336 – Operações com 

ferramentas manuais – 

desenvolvimento  

 50 

UFCD 2337 – Técnicas de 

manutenção e afiação de 

ferramentas manuais 

 25 

TSAFP UFCD 2382 – Máquinas de serrar 50  

UFCD 2384 – Máquinas de furar e 

rasgar  

50  

UFCD 2383 – Máquinas de 

aparelhar 

 25 

UFCD 2385 – Máquinas de prensar 

e folhear 

 50 

Técnicas de UFDC 2386 – Máquinas de moldar 50  
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Moldar UFCD 2387 – Máquinas de lixar e 

calibrar e ferramentas portáteis 

elétricas  

25  

UFCD 2359 – Comando numérico 

computorizado (CNC) 

50  

UFCD 2388 – Equipamentos com 

funcionamento em rede 

 25 

UFCD 2389 – Preparação e 

manutenção de máquinas e 

ferramenta 

 50 

 Torneamentos UFCD 2390 – Torno manual 50  

UFCD 2391 – Torno automático  50 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

  

 210 

 Total  1039 1077 

 Total (dois anos) 2116 

 

 

Matriz curricular Curso de Educação e Formação Acompanhante de Crianças 

Biénio 2017/2019 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Disciplinas Carga horária 

1.º Ano 2.º Ano 

 

Sociocultural 

 

Línguas, Cultura e 

Comunicação 

Língua Portuguesa 100 92 

Língua Estrangeira: Inglês 100 92 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

48 48 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 100 92 

Higiene, Saúde e Segurança no 

Trabalho 

30  

Educação Física 48 48 

Científica Ciências Aplicadas Matemática Aplicada 100 110 

Psicologia 63 60 

Tecnológica Acompanhamento 

de Crianças 

UFCD 3239 – Acompanhamento de 

crianças – desenvolvimento infantil 

25  

UFCD 3241 – Acompanhamento de 

crianças – regras básicas de 

nutrição, higiene, segurança e 

repouso 

50  

UFCD 3244 – Acompanhamento de 

crianças – técnicas de animação 

50  

UFCD 3268 – Atividades 50  



 

 

 

Página 57 de 131 

 

pedagógicas em creches e jardins-

de-infância – materiais, 

equipamentos e espaços 

UFCD 3262 – Acompanhamento em 

creches e em jardins-de-infância – 

modelos pedagógicos e áreas de 

conteúdos de educação pré-escolar 

50  

UFCD 3258 – Técnicas de animação  50 

UFCD 9185 – Cuidados de rotina 

diária e atividades promotoras do 

desenvolvimento da criança UFCD  

 25 

3252 – Planificação e programação 

das atividades do quotidiano da 

criança 

 50 

Abordagem 

Sociofamiliar e 

Atividades de 

Tempos Livres 

UFCD 3242 – Evolução e 

perspetivas da dinâmica familiar 

25  

UFCD 9186 – Modelos familiares e 

formas de parentalidade 

25  

UFCD 3250 – Processo de 

socialização da criança 

25  

UFCD 3254 – Modelos e espaços 

pedagógicos 

 25 

UFCD 3269 – Atividades 

pedagógicas em creche e jardins-

de-infância – quotidiano da criança  

 50 

UFCD 3261 – Atividades 

pedagógicas – acompanhamento, 

estudos e tempos livres da criança 

 50 

Técnicas de 

Expressão e 

Atividades 

Práticas 

UFCD 3259 – Animação e 

dinamização de atividades lúdico-

expressivas – expressão musical 

50  

UFCD 3260 – Animação e 

dinamização de atividades lúdico-

expressivas – expressão dramática 

50  

UFCD 3263 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas em creche e 

jardins-de-infância 

50  

UFCD 3264 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

dramática 

 25 
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UFCD 3265 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

musical 

 25 

UFCD 3266 – Técnicas de expressão 

e atividades práticas de creche e 

jardins-de-infância – expressão 

plástica 

 25 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

  

 210 

 Total  1039 1077 

 Total (dois anos) 2116 
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Matriz curricular Curso de Aprendizagem de Técnico/A de Apoio Familiar e de Apoio à 

Comunidade 

Componentes 

de Formação 

Domínios de 

Formação 

Períodos de Formação Períodos de Formação (Horas) 

UFCD 1º 2º 3º 

Sociocultural Viver em Português 100 100 75 

Comunicar em Língua Inglesa 100 50 50 

Mundo Atual 50 25 25 

Desenvolvimento Social e Pessoal  50 25 25 

T.I.C. 50 25 25 

Científica Matemática e Realidade 75 75 50 

Psicologia e Sociologia 25 - - 

Francês 25 25 - 

Tecnologias Específicas UFCD 7206 – O Setor dos Serviços de 

Proximidade: Serviços Pessoais e de 

Apoio à Comunidade 

25 - - 

UFCD 7207 – A Atividade Profissional 

do Técnico Familiar e de Apoio à 

Comunidade 

50 - - 

UFCD 7208 – Comunicação na 

Interação com a Pessoa Apoiada, 

Cuidador e/ou Família 

50 - - 

UFCD 7209 – Trabalho em Equipa no 

Contexto da Prestação de Cuidados 

Pessoais e à Comunidade 

25 - - 

UFCD 7210 – Prevenção e Controlo 

na Infeção na Prestação de Cuidados 

Pessoais e à Comunidade 

50 - - 

UFCD 7211 – Os Sistemas do Corpo 

Humano: Imunitário, Circulatório, 

Respiratório, Nervoso e Músculo-

Esquelético 

50 - - 

UFCD 7212 – Os Sistemas do Corpo 

Humano: Os Sistemas urinário e 

Gastrointestinal, os Órgãos dos 

Sentidos e a Pele 

50 - - 

UFCD 7213 – Necessidades 

Humanas Básicas: Os Cuidados de 

Higiene, Alimentação, Hidratação, 

Conforto e Eliminação 

 25 - 

UFCD 7214 – Abordagem Biológica,  50 - 
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Psicológica, Social e Cognitiva do 

Envelhecimento 

UFCD 7215 – Abordagem Geral 

Sobre a Pessoa com Deficiência 

 25 - 

UFCD 7216 – Abordagem Física e 

Psicológica da Doença na Prestação 

de Cuidados de Higiene, 

Alimentação, Hidratação, Conforto e 

Eliminação 

 50 - 

UFCD 7222 – Desenvolvimento de 

Atividades de Animação e Ocupação 

de Tempos Livres 

 50 - 

UFCD 7223 – Princípios de 

Ergonomia e Prevenção de 

Acidentes e Doenças Profissionais 

 25 - 

UFCD 7224 – Prevenção de 

Acidentes em Contexto Domiciliário 

e Institucional 

 25 - 

UFCD 7225 – Estado de Saúde – 

Abordagem Geral em Contexto 

Domiciliário 

 - 25 

UFCD 7226 – Prevenção da 

Negligência, Abusos e Maus-Tratos 

 - 25 

UFCD 7227 – Gestão de Resíduos em 

Contexto Domiciliário e Institucional 

 - 25 

UFCD 7828 – Alimentação e Nutrição 

no Ciclo da Vida 

 - 25 

UFCD 3296 – Higiene e Segurança 

Alimentar 

 - 25 

UFCD 4283 – Saúde e Socorrismo  - 25 

UFCD 7229 – Gestão do Stress do 

Profissional                                    

 - 25 

Contexto de Trabalho Bolsa de UFCD 

UFCD 7217 – Apoio na Prestação de 

Cuidados de Higiene, Conforto e 

Eliminação a Pessoas com Restrição 

na Autonomia (50h) 

300 550 650 

UFCD 7218 – Técnicas de Prestação 

de Cuidados de Higiene, Conforto e 

Eliminação a Pessoas com 

Dependência Parcial (50h) 
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UFCD 7219 – Auxílio ao Profissional 

de Saúde na Prestação de Cuidados 

de Higiene, Conforto e Eliminação a 

Pessoas com Dependência Total 

(25h) 

UFCD 7220 – Apoio nos Cuidados de 

Alimentação e Hidratação (50h) 

UFCD 7221 – Apoio na Realização de 

Atividades Instrumentais (50h) 

Duração/Período de Formação 1100 a 1150 1175 a 1200 1125 a 1200 

Duração Total 3550 

 

Matriz curricular Curso de Aprendizagem de Técnico/A de Gestão da Produção em Madeiras e 

Mobiliário 

Componentes de Formação Domínios de Formação  Períodos de Formação (Horas) 

UFCD 1º  2º  3º 

Sociocultural Viver em Português 100 100 75 

Comunicar em Língua Inglesa 100 50 50 

Mundo Atual 50 25 25 

Desenvolvimento Social e Pessoal  50 25 25 

T.I.C. 50 25 25 

Científica Matemática e Realidade 75 75 50 

Física e Química 25 50 50 

Economia 25 25 - 

Geometria Descritiva 25 25 - 

Tecnologias Específicas UFCD 0349 – Ambiente, Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho – 

Conceitos Básico 

25 - - 

UFCD 7818 – Organização e 

Planeamento do Trabalho – 

Indústria da Madeira e Mobiliário 

50 - - 

UFCD 4564 – Gestão da Manutenção 

- Introdução 

25 - - 

UFCD 7811 – Gestão Ambiental – 

Indústria da Madeira 

25 - - 

UFCD 5650 – Gestão e Estratégias 25 - - 

UFCD 2332 – Desenho Técnico – 

Construções em Madeira 

50 - - 

UFCD 7808 – Xilologia e Tecnologia 

da Madeira 

25 - - 

UFCD 2335 – Matérias e Materiais - 

Madeiras 

25 - - 

UFCD 7823 – Operações com 

Ferramentas Manuais e Máquinas 

Elétricas e Pneumáticas Portáteis 

para a Madeira  

25 - - 

UFCD 2338 – Máquinas – 

Ferramentas - Iniciação 

25 - - 
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UFCD 2346 - Máquinas – 

Ferramentas – Desenvolvimento 

50 - - 

UFCD 2371 – Técnicas de 

Acabamento – Madeira e Mobiliário 

50 - - 

UFCD 7810 – Língua Inglesa – 

Indústria da Madeira e Mobiliário 

- 25 - 

UFCD 7844 – Gestão de Equipas - 25 - 

UFCD – 7820 – Orçamentação na 

Indústria da Madeira e Mobiliário 

- 25 - 

UFCD 2359 – Comando Numérico 

Computorizado (CNC) 

- 50 - 

UFCD 7850 – Gestão de Stocks - 25 - 

UFCD 7815 – Métodos e Tempos - 25 - 

UFCD 4791 – Gestão da Produção - 50 - 

UFCD 2339 – Qualidade – Indústria 

da Madeira 

- 25 - 

UFCD 0891 – CAD 2D – Peças e 

Conjuntos com Geometria Simples 

- 25 - 

UFCD 7817 – Qualidade e os Custos 

do Acabamento 

- 25 - 

UFCD 0595 – Qualidade – 

Instrumentos de Gestão 

-  25 

UFCD 4850 – CAD 3D Modelação e 

Animação 

-  50 

UFCD 2167 – Sistema de Informação 

para a Produção 

-  25 

UFCD 8633 – Planeamento e 

Controlo da Produção de Mobiliário 

de Madeira 

-  50 

UFCD 5438 – Gestão Integrada de 

Recursos Humanos 

-  50 

UFCD 4924 – Introdução ao Projeto e 

Desenvolvimento de Produto 

-  50 

Contexto de Trabalho Bolsa de UFCD 

UFCD 4792 – Língua Inglesa – 

Produção e Logística (25h) 

300 550 650 

UFCD 6006 – Gestão da Expedição 

(25h) 

UFCD 1532 – Gestão de Reclamações 

– Normas e Estratégias de Atuação 

(25h) 

UFCD 7824 – Operações com 

Máquinas Ferramenta para a 

Madeira (50h) 

UFCD 0867 – Custos e 

Orçamentação (25h) 

UFCD 0592 Legislação Laboral – 

(25h) 

UFCD 0723 – Controlo Estatístico do 

Processo (25h) 

Duração/Período de Formação 1150 a 

1200 

1225 1200 a 1250 

Duração Total 3675 
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O plano de estudos dos cursos EFA e Formações modulares são regulados pelos 

referenciais constantes no catálogo da ANQEP. 

O plano de estudos dos cursos de Especialização Tecnológica é regulado por 

despacho próprio. 

Considerando as extensas estruturas curriculares dos cursos lecionados na EPV e 

em respeito pela legislação em vigor, os horários são definidos no início de cada 

ano letivo, fazendo-se uma gestão meticulosa do cumprimento das cargas 

horárias, o que implica estratégias de compensação e/ou redução nos horários 

conforme a aproximação do términos do ano letivo ou, no caso das turmas 

finalistas, quando se aproxima o processo de FCT. Ao cumprir as horas letivas 

diárias e semanais previstas na lei, procura-se sempre que os alunos tenham, pelo 

menos, uma tarde livre, normalmente coincidente para todas as turmas e que é 

muitas vezes usada para atividades de apoio ao estudo ou de natureza 

complementar.  

Outro aspeto relevante foi a diminuição do período de almoço de 90 para 60 

minutos para que os alunos pudessem sair mais cedo da Escola no final do dia 

face aos constrangimentos que se tem encontrado na dinâmica dos transportes 

públicos.  

Paralelamente a este ajustamento, fizeram-se ajustes nos tempos e horários dos 

intervalos, de forma a ganhar um tempo de 90 minutos no final do dia que 

pudesse servir para as aulas de apoio, atividades pedagógicas complementares e 

acompanhamentos do Serviço de Psicologia e Orientação, nomeadamente os de 

regime regular. 

No que respeita ao financiamento, todos os cursos da Escola são suportados pelo 

Fundo Social Europeu, através do POCH e pelo Estado Português. 

Apresenta-se um desenho de horário que pretende representar a organização da 

Escola. 
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Horário diurno Horário noturno 

Período letivo 08h30 – 13h25 19h00 às 23h00 

13h40 – 16h50 

Tempo extraletivo: aulas de 

apoio e/ou atividades pedagógica 

complementares 

 

16h05-18h25 

 

As atividades de apoio e/ou 

recuperação são agendadas de acordo 

com a disponibilidade do aluno 

 

Intervalos 

10h00 - 10h15 

11h45 – 11h55 

15h10 – 15h20 

16h50 - 17h05 

 

21h00 às 21h15 

 

Períodos de almoço 

12h40 – 13h40 

13h25 – 14h25 

Não aplicável 

 

Imagem n.º VIII – Organização dos horários  

 

A componente não letiva corresponde à diferença entre as 35 horas semanais e a 

duração da componente letiva. A componente não letiva abrange a realização de 

trabalho a nível individual e a prestação de trabalho a nível do estabelecimento de 

ensino. A componente não letiva atribuída anualmente a cada docente, no que se 

refere ao trabalho ao nível do estabelecimento de ensino, salvo situações 

excecionais, é desenvolvida na Escola e no horário determinado, devendo 

qualquer alteração ser comunicada atempadamente à Direção Pedagógica. Este 

tempo prevê o desenvolvimento das seguintes ações: atividades de apoio 

educativo, atividades de complemento e enriquecimento curricular, atividades de 

reforço de aprendizagens, substituição de professores/as, atividades de 

acompanhamento de alunos/as, atividades de informação e orientação 

educacional, reuniões com encarregados de educação, reuniões, colóquios, 

conferências que tenham sido aprovadas pelo/a Diretor/a Pedagógico/a, ações de 

formação aprovadas pelo/a Diretor/a Pedagógico/a, entre outras delegadas e/ou 

solicitadas pelo/a Diretor/a Pedagógico/a.  

 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, a componente não letiva 

correspondente ao trabalho individual é desenvolvida no tempo e espaço definido 

pelo docente compreendendo: preparação das aulas, avaliação do processo de 
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ensino-aprendizagem, elaboração de estudos e de trabalhos de investigação de 

natureza pedagógica e/ou científico-pedagógica de interesse para o 

estabelecimento de ensino e de acordo com as orientações da Direção 

Pedagógica. 

 

Os docentes que queiram alterar atividades e desenvolver atividades curriculares 

e/ou extracurriculares que não estejam definidas no plano anual de atividades 

devem solicitar autorização ao/à Diretor/a Pedagógico/a, justificando a pertinência 

das alterações e indicando os dias e as horas em que se propõe executar essas 

atividades.  
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Etapa III 

III. Diagnóstico estratégico 
 

 

Na primeira parte deste diagnóstico estratégico, apresentamos um conjunto de 

dados concretos que interferem diretamente com a ação da Escola e que 

materializam aspetos de caracterização da realidade. Desta forma, iniciamos com 

a caracterização do contexto e avançamos com a caracterização da comunidade 

escolar.  

 

3.1. Caracterização do contexto 

3.1.1. Caracterização geográfica do concelho 

O concelho de Paços de Ferreira pertence ao distrito Porto e situa-se na região do 

Vale do Sousa a cerca de 25 km da cidade do Porto. O concelho está localizado 

num planalto de média altitude, possui uma área de 71,6 km2 e apresenta-se 

repartido administrativamente em dezasseis freguesias, a saber: Arreigada, 

Carvalhosa, Codessos, Ferreira, Figueiró, Frazão, Eiriz, Frazão, Freamunde, 

Meixomil, Modelos, Paços de Ferreira, Penamaior, Raimonda, Sanfins, Seroa. A 

freguesia sede de concelho situa-se numa posição geograficamente central em 

relação às restantes. 

 É no decurso do século XIX, que os chamados “brasileiros” – emigrantes que 

fizeram fortuna no Brasil - desempenharam um importante papel, pelo capital que 

introduziram na economia local e pela influência política que assumiram no novo 

concelho. Em virtude disto e da proximidade ao mercado que o Porto 

representava, vão aumentando e proliferando no concelho os pequenos ofícios, 

lentamente transformados em fábricas. A indústria transformadora de madeira 

radica, portanto, nesta incipiente atividade industrial do final do século XIX. Em 

1920, na freguesia de Freamunde, é criada uma importante Fábrica de Mobiliário 

Escolar, anunciadora de um vigor industrial, que a segunda metade do século XX 
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veio confirmar. 

O Vale do Sousa é uma sub-região, da qual fazem parte os concelhos de Castelo de 

Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, num total de 

cento e quarenta e quatro freguesias. 

Situando-se na parte norte da zona central do distrito do Porto, na transição entre 

a área metropolitana do Porto, o Vale do Ave e o Vale do Sousa, o concelho de 

Paços de Ferreira integra a sub-região do Tâmega e faz fronteira a norte e oeste 

com o concelho de Santo Tirso, a sul com Valongo e Paredes e a este com 

Lousada.  

Toda esta zona está dotada de acessibilidades de bom nível. Para além de uma 

das principais linhas urbanas de comboio, a região é servida por autoestradas que 

a ligam a Sul e a Norte com extrema rapidez e conforto. O aeroporto internacional 

Francisco Sá Carneiro está, também, a cerca de 20 minutos de distância de cada 

concelho.  

Os seis concelhos do Vale do Sousa integram um largo conjunto de freguesias, que 

abrangem uma área de aproximadamente 767,1Km2. Segundo dados do INE de 

2011, aqui reside 9% (339.616) da população do Norte, o que se traduz numa 

densidade populacional de 442,9 habitantes por km2, muito acima da média da 

própria região (177 hab./Km2). Destaca-se, também, o peso dos jovens, quase 20% 

da população, um valor superior à média nacional, 15,5%, acompanhado por um 

envelhecimento demográfico muito inferior ao da restante região Norte e ao do 

Continente. 

O concelho de Paços de Ferreira integra o mosaico paisagístico do noroeste de 

Portugal, combinando aspetos da genética tradicional das paisagens rurais desta 

região, com a fragmentação impulsionada pela expansão urbana, suburbana e 

urbana, associada ao crescimento das atividades transformadoras, comerciais e de 

serviços. 
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3.1.2. Estrutura demográfica e social (contexto Social; níveis de escolaridade e 

oferta formativa do concelho) 

As primeiras habitações sociais construídas neste concelho surgiram por iniciativa 

do Fundo de Fomento de Habitação em parceria com a Câmara Municipal no início 

da década de 80 do século XX, época em que se regista um acréscimo 

populacional no concelho de quase 100%. Este aumento populacional está 

possivelmente relacionado com um acentuado crescimento da indústria de 

mobiliário e consequente oferta de postos de trabalho, que terá originado um 

significativo movimento migratório para o concelho. Esta tendência de 

crescimento económico mantém-se durante as décadas seguintes, consolidando a 

região como um dos maiores centros produtores de mobiliário a nível nacional e 

projetando a imagem mediatizada de «Capital do Móvel». Paralelamente, o 

concelho adquire uma configuração cada vez mais urbanizada, principalmente em 

algumas zonas, o que o diferencia claramente doutros concelhos limítrofes. 

Aumentam também o número de empreendimentos de habitação social, existindo 

atualmente no concelho cerca de onze Conjuntos Habitacionais, que não se 

concentram apenas nas áreas dos maiores aglomerados populacionais mas se 

distribuem por várias freguesias. 

Atualmente, o concelho de Paços de Ferreira, conta com cerca de 56931 

habitantes, sendo 28599 mulheres e 28173 homens (INE, 2017). O concelho é 

constituído por 8424 crianças entre os 0 e os 14 anos, 7589 jovens entre os 15 e os 

24 anos, 33132 adultos entre os 25 e os 64 anos e 7631 idosos com 65 ou mais 

anos de idade. Através da análise da evolução da população entre os censos de 

2001 e 2011 (INE, 2012), verifica-se um decréscimo de cerca de 10% da população 

entre os 0 e os 24 anos de idade e um aumento de 12,63% da população dos 25-64 

anos e 38,78% com 65 ou mais anos.  

Quando analisadas as estatísticas da taxa bruta de natalidade no sítio da Pordata 

(Retrato de Portugal PORDATA: 2017), verifica-se uma diminuição desta taxa. Há uma 

tendência de abrandamento do crescimento populacional que está intimamente 
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relacionado com o crescimento natural da população (a diferença entre o total de 

nascimentos e o total de óbitos). 

Entre 2001 e 2011, a população combinada de todas as freguesias do concelho de 

Paços de Ferreira aumentou em 3423 habitantes, tendo passado de 53137 para 

56340 habitantes. Nesta década também foi possível verificar um aumento da taxa 

de migração que passou de 22,3% em 2001 para 41,6% em 2011, constatando-se 

um aumento de 19,3%. No que respeita ao crescimento natural da população, 

verifica-se um decréscimo de 19,5%, tendo passado de 77,7% em 2001 para 58,2% 

em 2011. Considera-se que uma razão importante para o abrandamento do 

crescimento natural da população é que as mulheres têm agora menos filhos do 

que anteriormente. Observando-se que a taxa de fecundidade total desceu cerca 

de 13,5% entre 2001 e 2011 (em 2001 era de 51,2% e em 2011 era de 37,7%).  

Outro aspeto a registar, é o facto de a população estar a ficar cada vez mais 

envelhecida. Esta alteração resultou de um aumento significativo e constante da 

esperança de vida à nascença, combinado com taxas de fecundidade reduzidas e 

com a aceleração da passagem à reforma.  

Concluindo, a evolução demográfica no concelho será de fundamental importância 

nas próximas décadas, uma vez que uma taxa de natalidade persistentemente 

baixa e um aumento da esperança média de vida contribuirão para uma estrutura 

etária mais envelhecida.   

Contexto Social 

Quanto à ação social e como forma de entender e melhorar as condições em que 

a população vive, o concelho realiza diagnósticos sociais e define os eixos 

prioritários de intervenção e, consequentemente, medidas de atuação. Regista-se 

que, atualmente, e muito devido à crise económica, o concelho enfrenta 

problemas de pobreza e exclusão social em resultado da elevada taxa de 

desemprego.  

Ainda assim, é de destacar o conjunto de instituições que prestam apoio e serviços 
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à comunidade no sentido de resolver e/ou atenuar algumas das necessidades 

básicas que possuem, destacando-se que a Escola Profissional Vértice estabeleceu 

parcerias com as demais instituições concelhias para fazer face aos problemas 

diagnosticados.  

 

Níveis de escolaridade e oferta formativa do concelho 

Nesta era de globalização, mudança e de mobilidade humana, a educação assume 

uma responsabilidade preponderante ao desencadear aprendizagens e potenciar 

a aquisição de conhecimentos e competências junto dos indivíduos, de forma a 

construir uma sociedade conhecedora dos seus direitos e deveres, mais justa e 

integradora.  

Segundo a UNESCO (órgão das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura), 

a educação ajuda a combater a pobreza e capacita as pessoas com o 

conhecimento, habilidades e a confiança que precisam para construir um futuro 

melhor. É neste sentido que o concelho de Paços de Ferreira tem apostado num 

conjunto de medidas que têm contribuído em muito para o aumento da 

qualificação dos seus habitantes, assim como para o melhoramento dos níveis de 

escolaridade da população.  

Analisando-se os dados informativos dos censos de 2011 (Pordata, 2013), verifica-

se uma evolução positiva no que respeita à diminuição do analfabetismo, aumento 

da escolarização e diminuição do abandono escolar. Ao longo dos últimos anos, o 

concelho de Paços de Ferreira aplicou um conjunto de medidas respeitantes ao 

quadro europeu para a qualificação que em muito o beneficiou. Neste momento, 

existem cerca de 4417 pessoas sem nenhum nível de escolarização (9,6%), 15865 

com o primeiro ciclo do ensino básico (34,5%), 9976 com o segundo ciclo do ensino 

básico (21,7%), 8191 com o terceiro ciclo do ensino básico (17,8%), 4516 com o 

ensino secundário concluído (9,8%), 225 com ensino pós-secundário (0,5%) e 2830 

com o ensino superior concluído (6,1%). Não obstante, a melhoria clara ao nível do 

combate ao abandono escolar, os estabelecimentos de ensino do concelho e a 

própria autarquia consideram que se pode evoluir e aproximar o ensino a um 
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maior número de habitantes. Neste âmbito, o Plano de Desenvolvimento Social 

(2016/2020) do concelho de Paços de Ferreira, ao nível da educação, formação e 

emprego, tem os seguintes objetivos: eliminar a desistência/abandono escolar nos 

alunos a frequentar a escolaridade obrigatória; aumentar as práticas de cidadania 

qualificante; reforçar o pessoal não docente de apoio à qualificação do processo 

de ensino e aprendizagem; aumentar, diversificar e facilitar o acesso às 

oportunidades de formação e aumentar a incidência dos fatores que potenciam o 

desenvolvimento sustentável do concelho.  

Importa referir que o concelho conta com um número considerável de 

infraestruturas promotoras de ensino que têm contribuído para o sucesso 

educativo, destacando-se a Escola Profissional Vértice, os Agrupamentos de 

Escolas de Frazão, Freamunde e Eiriz, a Escola Secundária de Paços de Ferreira, a 

Associação Empresarial de Paços de Ferreira, a Obra Social e Cultural Sílvia 

Cardoso, entre outros. 

Segundo os dados fornecidos pela Agenda da Empregabilidade e das Comissões 

Municipais de Qualificação, regista-se que no concelho de Paços de Ferreira 

existem cerca de 557 alunos a frequentar cursos profissionais no ano de 2017, 

destacando-se as seguintes áreas de formação: informática, eletrónica e 

telecomunicação; serviços às empresas; saúde e serviços à comunidade e turismo 

e lazer. Tendo em conta o número de alunos que frequentam os cursos no setor 

económico, considera-se importante continuar a aposta nos cursos ligados ao 

setor do comércio e serviços e reforçar os cursos relacionados com o setor da 

indústria, ou seja, os dados relativos ao emprego do concelho de Paços de Ferreira 

indicam claramente a importância na aposta em áreas de formação da indústria 

têxtil e de mobiliário. 

O concelho apresenta atualmente um leque variado e alternativo de vias de 

ensino, aprendizagem e educação, nomeadamente: cursos de caráter geral, cursos 

profissionais, cursos de educação e formação, cursos de aprendizagem e cursos 

de educação e formação de adultos.  
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Considerando as experiências da Escola Profissional Vértice e reconhecendo a 

diversidade das ofertas como uma oportunidade a explorar, refletimos que, 

apesar do trabalho desenvolvido pela Rede Concelhia para a Educação, não se tem 

potenciado da melhor forma as sinergias existentes, o que coloca em causa os 

resultados e a qualidade dos serviços de educação e formação prestados. 

Concluindo-se, por isso, que o crescimento gradual das ofertas não foi 

acompanhado do necessário desenvolvimento, supervisão e qualidade.  

 

Atividade Económica 

O concelho de Paços de Ferreira é tradicionalmente associado à marca “Capital do 

Móvel” por ser um território fortemente industrializado por empresas e comércio 

de mobiliário. Destaca-se ainda a indústria têxtil e do vestuário que também 

assume uma relevante expressão na atividade económica do concelho. 

Relativamente ao setor dos serviços tem-se verificado nos últimos anos um grande 

dinamismo, destacando-se o comércio por grosso e a retalho e a reparação de 

automóveis e motociclos como as principais atividades. Por sua vez, verifica-se um 

decréscimo ao nível do setor primário, refletindo-se num abandono das atividades 

agrícolas e/ou o desaproveitamento dos terrenos agrícolas. 

O tecido económico de Paços Ferreira é composto por 5136 empresas (Pordata, 

2016), assumindo particular evidência o Comércio por Grosso e a Retalho (1380 

empresas) e a Indústria Transformadora (1192 empresas).  

A marca Capital do Móvel constitui-se como um elemento fundamental na 

identidade do concelho, tendo passado a designar-se por Capital Europeia do 

Mobiliário em virtude do número de exportações ter sofrido um aumento significativo. 

Esta marca propõe-se avançar para uma economia de conhecimento, 

internacionalizar-se, promover o empreendedorismo e ativar a sustentabilidade 

duma forma transversal a toda a comunidade, como instrumentos para gerar mais 

riqueza e bem-estar social.  
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Património e Cultura 

 

No ramo do mobiliário, Paços de Ferreira destaca-se pela arte do saber fazer. A 

convivência entre a metodologia mais tradicional e a tecnologicamente mais 

avançada, entre o artista ou mestre marceneiro e o técnico, fazem do concelho um 

produtor flexível às oscilações do mercado, onde a variedade de oferta se 

compatibiliza com a variedade de procura. A concentração de elevado número de 

unidades de produção e de comercialização de móveis, bem como a qualidade das 

madeiras e do design fizeram com que este concelho se afirmasse a nível nacional 

e internacional. Assim, o concelho afirmou-se como a «Capital do Móvel» em 

Portugal, consolidando esse mesmo título com a criação de grandes espaços de 

exposição e as Feiras Anuais de Mobiliário. Este facto atira para segundo plano a 

vertente rural e agrícola, fazendo do concelho um território de características 

mistas e com alguma desorganização.   

Naturalmente, quando se fala de Paços de Ferreira, associa-se imediatamente à 

indústria de mobiliário, o que orienta para uma marca importante da sua 

identidade e património. Não obstante, o concelho integra outras virtualidades ao 

nível do património, destacando-se o Dólmen de Lamoso, o Mosteiro de Ferreira e 

a Citânia de Sanfins, fazendo inclusivamente parte da Rota do Românico. Registam-

se ainda as diversas associações culturais, desportivas e recreativas e um conjunto 

de relatos orais, entre outros elementos, que constituem oportunidades e pontos 

positivos a explorar.  

Paços de Ferreira é um concelho que privilegia a promoção da democratização do 

acesso à cultura através de uma programação cultural que tem vindo a ganhar 

maior expressividade e envolvimento da comunidade. Através da valorização do 

património histórico, material e imaterial, os monumentos, saberes, modos de 

fazer, formas de expressão, celebrações, festas e danças populares, lendas, 

músicas, costumes e outras tradições repletam um programa inovador, criativo, 

preservador e dinâmico.  

Ao longo do ano são múltiplas as atividades desenvolvidas, destaca-se as 
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atividades de espetáculo de teatro e de experimentação de teatro, a promoção da 

leitura através de feiras, exposições, encenação, yoga e música, promove-se o 

gosto pela música, pelos diferentes estilos musicais e dinamiza-se os espaços 

culturais, em concreto, os museus e biblioteca, tornando-os locais dinâmicos onde 

se mostram e recriam tradições, se expõe o talento local e se promove a cultura, 

nas diferentes dimensões. 

 

3.1.3. Caracterização do terceiro setor/tecido social (animação, trabalho e 

apoio social) 

 

O setor das organizações sem fins lucrativos ou terceiro setor são denominações 

utilizadas para designar o mesmo grupo de organizações. Estas assumem a 

finalidade de serviço aos membros ou à coletividade mais do que de obtenção de 

lucro, são autónomas em termos de gestão, potenciam a democracia no processo 

de decisão e as pessoas são a prioridade do trabalho e na repartição dos 

rendimentos (Defourny et al., 1999). 

A existência de organizações do terceiro setor está fortemente enraizada na 

história social e económica dos países. Em termos internacionais existem dois 

grandes períodos históricos que contribuíram para o crescimento acentuado do 

terceiro setor. O primeiro período decorreu durante o século XIX, no contexto da 

revolução industrial, quando surgem as primeiras cooperativas e mutualidades e 

se verifica a consolidação de direitos de cidadania no estado liberal. O segundo 

período acontece no século XX, numa época de desaceleração do crescimento 

económico, verificando-se a necessidade de manutenção dos direitos sociais que 

justifica o ressurgimento das organizações do terceiro setor como forma de 

complementar o papel do Estado. 

Segundo o Projeto Comparativo do Setor Não Lucrativo da Universidade John 

Hopkins (que neste momento se estende a cerca de quarenta países), as 

organizações não lucrativas representam, em média, 4,5% da população ativa 

(Franco et al., 2005). Em Portugal o terceiro setor enfrentou na última década 

significativas alterações e um grande crescimento. Tendo por base os dados do 
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Instituto Nacional de Estatística (Contas Satélite das Instituições sem Fins 

lucrativos, 2006) em 2006 existia um total de 45.543 instituições em Portugal. No 

estudo recente realizado por Salamon e al. (2012) apontam para 185.000 o 

número total de empregos gerados pelo sector, representando 4,3% do volume 

total nacional de emprego, movimentando cerca 5,7 mil milhões de euros em bens 

e serviços prestados, adicionando 2,7 mil milhões de euros ao valor acrescentado 

bruto nacional. 

O concelho de Paços de Ferreira está igualmente incorporado nas estatísticas 

nacionais tendo vindo a mostrar nos últimos anos uma progressiva capacidade de 

captação de recursos e dinamização de projetos de combate da pobreza, de 

promoção de grupos socialmente desfavorecidos e de desenvolvimento 

comunitário. No total o município é servido por catorze instituições privadas de 

solidariedade social que prestam serviços generalizados para a infância e para a 

terceira idade.  

Segundo o estudo realizado pelo Instituto da Segurança Social, IP (2015) e o 

diagnóstico social de Paços de Ferreira (2016), os principais problemas 

identificados no concelho ao nível dos serviços sociais passam pela baixa taxa de 

cobertura dos serviços de creche, existindo a cobertura para cerca de 300 crianças 

enquanto existem cerca de 2246 crianças entre os 0 e os 4 anos (Portada, 2017), 

sendo a taxa de cobertura de 23,5%. Outro problema é a insuficiência de 

equipamentos e respostas de apoio à terceira idade, tendo-se verificado nos 

últimos anos um acentuado envelhecimento da população o que certamente 

levará a uma maior procura de lares, de serviços de apoio domiciliário e outros 

serviços de apoio. Verifica-se ainda a insuficiência de equipamentos e respostas de 

apoio à pessoa com deficiência, sendo a Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso, a 

única instituição do concelho que dispõe de respostas sociais de apoio à pessoa 

com deficiência. De considerar a inexistência de resposta de prevenção primária e 

secundário para menores com problemas de dependências e de respostas sociais 

no âmbito da mediação familiar.  

Tendo por base os dados apresentados e realizando uma apreciação generalizada 
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do contexto social, estima-se que as organizações sociais venham a aumentar em 

número e variedade de respostas sociais. Por consequente, terão de contratar 

mais técnicos que prestem serviços diversificados, criativos e especializados. É 

neste contexto que a Escola Profissional Vértice tem vindo a desenvolver a sua 

oferta formativa em cursos da área da animação sociocultural, serviços de apoio a 

crianças e jovens e trabalho social e orientação.  

Ao longo dos seus 27 anos de existência a Escola Profissional Vértice tem pautado 

a sua ação e intervenção pela dinâmica junto e com a comunidade, sendo, 

portanto, facilmente observável os resultados e o impacto da sua intervenção. Não 

obstante, do seu dinamismo no concelho de Paços de Ferreira, a Escola 

compreendeu e trabalhou desde cedo para alargar os seus domínios, âmbitos e 

contextos de intervenção, tendo conseguido afirmar-se no panorama regional e, 

em alguns casos, nacional. É, pois, frequente a EPV ser consultada ou solicitada 

para intervenções, estudos, trabalhos e projetos, bem como para o recrutamento 

de estagiários e profissionais. A envolvência da EPV com a comunidade é 

inquestionável, quer pelas pessoas e profissionais que forma quer pela excelente 

relação que estabelece com um conjunto de estruturas locais. Este envolvimento é 

evidente aquando do processo de integração dos alunos em contexto real de 

trabalho dado que, colocamos em estágio um número elevado de alunos; o que 

considerando o contexto geográfico e a especificidade das áreas de integração, foi 

obra, tanto mais que tivemos de ter em conta as limitações financeiras da Escola e 

dos alunos, nomeadamente no que concerne a apoios para deslocação e 

alimentação. Possuímos um protocolo de colaboração alargado com a Autarquia 

de Paços de Ferreira e respetivos serviços educativos, desportivos e de ação social, 

se bem que nos últimos anos para além da autarquia local temos protocolado 

intervenções com a de Paredes e Lousada; IPSS e outras estruturas do terceiro 

setor colaborando, nomeadamente, na implementação de atividades dirigidas 

para públicos em particular e/ou para a comunidade em geral; centro de saúde, 

designadamente no quadro da implementação do programa de educação para a 

saúde em que muitas das iniciativas são alargadas à comunidade; agrupamentos 

de escola que, frequentemente, solicitam à EPV o desenvolvimento de projetos 
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seja para a comemoração de dias específicos quer seja para dar resposta aos 

projetos anuais de escola; associações de pais; entre tantas outras; associações 

empresariais e profissionais. Só para título de exemplo, no presente ano letivo, a 

equipa de saúde escolar solicitou à Escola o desenvolvimento de uma intervenção 

no âmbito da higiene oral dirigida a crianças que se encontrem a frequentar o 

ensino pré-escolar ou o 1.º ciclo do ensino básico. A Escola desenvolveu uma peça 

de teatro sobre a higiene oral, tendo sido apresentada na iniciativa Passe na Rua 

da Autarquia; em todos os centros escolares do concelho e nas Jornadas da Saúde. 

Uma consulta rápida pela página web ou facebook da Escola permite aferir a 

veracidade da dinâmica que resulta dos protocolos estabelecidos, bem como da 

sua diversidade e quantidade.  

No final de cada percurso formativo todos os alunos são integrados em formação 

em contexto de trabalho (FCT) junto das entidades parceiras, realizando a 

formação em diferentes respostas sociais que lhes permitem aperfeiçoar 

conhecimentos e adquirir competências técnicas e profissionais. Este processo 

permite-nos estabelecer protocolos de integração em contexto de FCT para todos 

os alunos da Escola. Possuímos também pareceres e/ou declarações que evocam 

a integração da Escola nas redes de concertação e negociação e/ou as parcerias 

estabelecidas ao nível da utilização dos espaços, nomeadamente da Autarquia, 

Associação Empresarial, CIM, Gespaços, entre outros. Finalizando, e tendo 

também por referência as metas traçadas neste projeto educativo, temos vindo a 

desenvolver um trabalho de comunicação com um conjunto de instituições de 

ensino superior, quer seja para o encaminhamento de alunos para percursos pós-

secundário quer seja para o desenvolvimento de atividades e projetos. 

3.1.4. Caracterização do tecido empresarial da região (Design, Mobiliário, 

Madeiras e Moda) 

No território de Paços de Ferreira, de acordo com os dados do último 

recenseamento geral da população (censos 2011), verifica-se que 29075 habitantes 

são economicamente ativos, sendo que 103 pessoas trabalham no setor primário, 

13849 no setor terciário e 10968 no setor terciário (destacando-se que 3847 é de 
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natureza social e 7121 relacionados com a atividade económica).  

Quanto à taxa de desemprego, Paços de Ferreira é um dos concelhos que está a 

vivenciar os resultados provocados pela crise económica que o país está a 

ultrapassar. A taxa de desemprego é de 14,29%, correspondendo a um total de 

4155 membros da população desempregada (2230 homens e 1925 mulheres). 

Com base nos dados disponibilizados pela Associação Empresarial de Paços de 

Ferreira, esta conta com 790 associados, dos quais, 61,4% são ativos e 38,6% 

inativos. Destes, 31,96% correspondem à indústria da madeira e mobiliário, 

23,25% correspondem ao comércio a retalho, 7,21% ao comércio grossista, 7,13% 

a cafés e restaurantes, 4,78% a outras indústrias, 4,66% à indústria têxtil, 4,25% ao 

comércio e reparação automóvel e 16,76% a outros. 

A localização geográfica das empresas corresponde não só ao concelho, como 

também a concelhos limítrofes e próximos, nomeadamente, Paços de Ferreira 

(75,98%), Paredes (13,50%), Penafiel (2,94%), Lousada (2,81%), Felgueiras (1,06%), 

entre outros (3,71%). Verifica-se que, na grande maioria, 71,4% das empresas tem 

menos de 10 colaboradores, 18,3% tem 11 a 50 colaboradores e 3,0% tem 51 a 250 

colaboradores.  

A capacidade de adaptação às várias solicitações do mercado com o elevado 

desenvolvimento tecnológico e a grande flexibilidade na produção, permitiu que, 

nos últimos anos, o setor do mobiliário tenha desenvolvido uma notável 

capacidade de apresentar novos produtos e estilos, continuando com uma grande 

diversidade de produtos, fazendo com que, nos setores da indústria tradicional 

portuguesa, seja a que mais cresceu nos mercados internacionais e que mais 

evolução teve no desenvolvimento de produtos, estratégias de marketing e 

evolução na cadeia de valor. No entanto, ainda é uma indústria caracterizada pela 

reduzida profissionalização em termos de gestão, marketing e políticas comerciais 

e que assenta numa mão-de-obra pouco qualificada e indiferenciada, com índices 

de produtividade inferiores aos valores médios de outros setores ou do mobiliário 

do resto da Europa. 
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As empresas do setor detêm níveis tecnológicos e equipamentos muito diversos, o 

que condiciona os produtos fabricados. Esta tipologia do setor industrial é muito 

pulverizada em termos de número de empresas, maioritariamente de dimensão 

muito reduzida, fazendo crescer o seu negócio à custa de situações muito 

especiais ou em nichos de mercado. O tecido empresarial é, por isso, muito 

diversificado, podendo encontrar-se empresas denominadas como Unidades 

Tradicionais e empresas denominadas como Unidades Especializadas. 

Assim, as Unidades Tradicionais são um grupo caracterizado pela sua pequena 

dimensão, processos de gestão familiar e pela produção diversificada não 

estandardizada e está especialmente vocacionada para dar resposta à procura 

local. Normalmente caracterizam-se como microempresas que, segundo a 

recomendação da Comissão 96/280/CE, de 3 de Abril de 1996, se distinguem dos 

outros tipos de PME pois têm menos de 10 trabalhadores. 

Na generalidade, estas empresas integram pessoal pouco qualificado, no que 

respeita à inovação e domínio tecnológico, o que condiciona todos os métodos de 

produção. Mais se refere que os ativos com ensino superior e o 12.º ano são em 

número reduzido. Esta situação, podendo não se mostrar comprometedora num 

clima de grande estabilidade económica e técnica, pode, quando as condições 

externas se tornam mais exigentes, gerar dificuldades de evolução técnica em 

áreas de maior complexidade. 

Por outro lado, as Unidades Especializadas são capazes de produzir séries de 

grande ou pequena escala e tecnologicamente mais evoluída, utilizando meios 

técnicos recentes. Este grupo de unidades caracteriza-se por estar mais atento à 

nova linguagem contratual e possuir senso de estratégia comercial e planeamento 

financeiro. Embora seja possível encontrar casos de sucesso concelhios, há a 

necessidade de requalificar e/ou criar unidades que reforcem a aposta num tecido 

empresarial ainda mais especializado, competitivo e inovador, o que exige o 

envolvimento de um grande conjunto de entidades públicas e privadas por um 

objetivo comum: a atuação ao nível de uma intervenção socioeconómica (criação 
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de novos hábitos de trabalho, contacto direto com as instituições locais, oferta 

formativa, entre outros). 

Ao longo dos anos, verifica-se, então, um modelo de industrialização difuso no 

concelho, que se baseia em indústria de mão-de-obra intensiva, favorecendo a 

entrada no mercado de trabalho de população muito jovem e pouco escolarizada. 

Este modelo, associado aos baixos salários auferidos na indústria e à proveniência 

de famílias numerosas com fracos recursos económicos, acabava por conduzir os 

trabalhadores para a pluriatividade, combinando o trabalho na indústria com o 

trabalho na agricultura, incluindo todos os elementos do agregado familiar, 

independentemente da sua idade. Esta estratégia de sobrevivência não dava às 

crianças nem aos adolescentes oportunidades de permanência na escola que, por 

sua vez, não era valorizada nem pelas famílias nem pelas organizações 

empregadoras. 

 

A Escola Profissional Vértice, face a estes indicadores, defende que a educação e 

formação passam não só por uma resposta a necessidades locais, mas também 

por uma leitura dos fenómenos da globalização e, no caso de Portugal, dos efeitos 

da europeização. Tais efeitos têm diversas repercussões e se lhes associarmos 

outros fatores como a evolução tecnológica e/ou envelhecimento demográfico, 

facilmente compreendemos que as exigências profissionais, quer dos 

trabalhadores quer dos empregadores, requerem uma constante adaptação à 

mudança. 

Considerando a atualidade no mundo do trabalho, existem quatro ideias-chave a 

serem exploradas: Adaptação, Mudança, Flexibilidade e Competência.  

Considerando as conclusões apresentadas nesse mesmo estudo, apercebemo-nos 

que o ensino profissional especializado ganha um imenso revelo, sobretudo pela 

dimensão técnica e experiencial que assume e que, no quadro da revisão deste 

projeto educativo, pretende ser reforçado tanto na diversificação das tipologias de 
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ensino como numa aproximação efetiva ao tecido empresarial e institucional da 

região. 

3.2. Caracterização dos alunos da EPV 

Consideramos oportuno iniciar esta parte de caracterização dos diferentes 

intervenientes da comunidade educativa com uma breve caracterização alunos. 

Aconselhamos a confrontação de dados mais pormenorizados no apêndice IV, uma 

vez que nesta fase apenas apresentaremos aqueles que nos parecem mais 

revelantes.  

O ano letivo 2017/2018 iniciou com 217 alunos distribuídos pelos 8 cursos que a 

EPV integra, sendo de destacar que dois deles funcionam em regime de 

agregação. Ressalva-se que, aquando da finalização do tratamento dos dados de 

caracterização, que se deu em maio de 2018, já haviam desistido 19 alunos pelo 

que a amostra assenta no total de 198 alunos. O gráfico, abaixo apresentado, 

exibe a distribuição das idades dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 1 – Distribuição do 

número de alunos segundo a 

idade.  

 

 

No que respeita à idade, os dados indicam-nos que há um padrão de 

cumprimento da escolaridade dentro dos limites, dado que a maioria dos alunos, 

cerca de 131 alunos apresenta 15, 16 e 17 anos. Apesar disso, regista-se um 

número considerável de alunos que já teve pelo menos uma retenção ao longo do 
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seu percurso escolar e que terminará o percurso na EPV já com 18 ou 19 anos de 

idade. Uma análise mais pormenorizada permite aferir que os restantes 68 alunos 

já têm 18 ou mais anos de idade. Esta situação é muitas vezes impeditiva quanto à 

finalização do percurso dos alunos e que justifica, em parte, o número 

considerado de desistências que se têm verificado. Os alunos têm uma idade 

avançada e sentem a necessidade de ingressar no mercado de trabalho. Quanto à 

distribuição por sexo, verifica-se que a maioria dos alunos é do sexo masculino, 

cerca de 123 alunos e 75 são do sexo feminino. Os dados podem ser observados 

no gráfico n.º 2.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 2 – Distribuição do 

número de alunos segundo o sexo.  

 

 

Ao nível da nacionalidade, os dados indicam-nos que a grande maioria dos 

alunos da EPV têm nacionalidade portuguesa. Apenas dois alunos são de uma 

nacionalidade 

diferente, um aluno 

proveniente do Brasil e 

outra de Cabo Verde.  

 

Gráfico n.º 3 – Distribuição do 

número de alunos segundo a 

nacionalidade.  
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No que concerne ao concelho verifica-se que a clara maioria dos alunos é 

proveniente do concelho de Paços de Ferreira (138 alunos), seguido de Paredes (46 

alunos), Lousada (12 alunos), Santo Tirso (1 aluno) e Penafiel (1 aluno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 4 – Distribuição do 

número de alunos segundo o 

concelho.  

 

 

Em relação à freguesia, verifica-se que os alunos distribuem por diferentes 

freguesias. A maioria é proveniente da freguesia de Paços de Ferreira (26 alunos), 

seguido da freguesia de Lordelo do concelho de Paredes (20 alunos), da freguesia 

de Ferreira (18 alunos), Freamunde (17 alunos) e Carvalhosa (11 alunos) do 

concelho de Paços de Ferreira. O gráfico n.º 5 permite verificar a distribuição dos 

alunos segundo a freguesia. 

 

 

 

Gráfico n.º 5 – Distribuição do 

número de alunos segundo a 

freguesia.  
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Prosseguindo a análise, verifica-se que a maioria dos nossos alunos vive com os 

pais, tendo apresentado, no início do ano, uma situação de carência 

socioeconómica. A fragilidade dos contextos familiares e socioeconómicos de 

muitos dos nossos alunos coloca ainda mais exigências à dinâmica da Escola, 

fazendo antever a necessidade de implementar medidas de reforço escolar, 

socioafetivo, emocional e de ação social. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 6 – Distribuição do 

número de alunos segundo vive 

com os pais.  

 

 

 

Sobre a forma como 

distribuem os alunos 

pelos cursos que a Escola oferece, verifica-se que 43 alunos frequentam o curso de 

TDMCM, que tem no presente ano letivo três turmas, seguido do curso de AC, com 

38 alunos e o curso de OMSTM com 37 alunos e que tem ambos os cursos de 

educação e formação duas turmas, uma de 1.º ano e outra de 2.º ano. 

Prosseguindo a análise verifica-se que 24 alunos frequentam o curso de TD que 

tem duas turmas (que funcionam em regime de agregação com as duas turmas do 

TDMCM), seguido de ASC com 22 alunos e apenas uma turma de TDM com 19 

alunos. Por último, na tipologia de cursos de aprendizagem, temos uma turma do 

curso de TAFAC com 11 alunos e o CA TGPMM com 4 alunos. Atentemos aos dois 

gráficos abaixo que mostram a distribuição dos alunos segundo o curso e a turma.  
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Gráfico n.º 7 – Distribuição do número de alunos segundo o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 8 – Distribuição 

do número de alunos 

segundo a turma.  

 

3.3.Caracterização dos encarregados de educação dos alunos da EPV 

Consideramos oportuno proceder a uma breve caracterização dos encarregados 

de educação, para melhor compreender o contexto familiar em que os nossos 

alunos vivem e se desenvolvem. Posto este enquadramento, aconselhamos a 

confrontação de dados mais pormenorizados nos apêndices V, uma vez que nesta 
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fase apenas apresentaremos aqueles que nos parecem mais revelantes.  

Os dados relativos ao nível de escolaridade ajudam-nos a perceber que a maioria 

dos nossos alunos vive em famílias com pouco nível de escolaridade 

predominantemente baixas, o que, em parte, justifica a tipologia de empregos 

dominante, o elevado número de situações de desemprego, bem como o de 

trabalho não remunerado e situações de emprego de grande fragilidade.  

O contexto genericamente retratado pode, por si só, possibilitar a antevisão de 

problemáticas que claramente influenciam o percurso escolar dos alunos, tanto ao 

nível socioeconómico como e, mormente, no quadro das atitudes, expectativas, 

motivações e valorização do papel e função da Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 9 – Distribuição do 

número de Encarregados de 

Educação segundo a 

escolaridade.  
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Gráfico n.º 10 – Distribuição 

do número de Encarregados 

de Educação segundo a 

situação profissional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 11 – Distribuição 

do número de Encarregados 

de Educação segundo a 

profissão que exerce.   
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3.4. Caracterização dos docentes da EPV 

Os dados abaixo descriminados indicam-nos que a EPV integra um corpo docente 

jovem, mas com bastante experiência pedagógica e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 12 – Distribuição do número 

de docentes segundo a idade.  

 

 

Paralelamente, o corpo docente da EPV é altamente qualificado, apresentando 

competências para lecionar nos mais diversos domínios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 13 – Distribuição do número 

de docentes segundo o grau académico 

adquirido.  
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Consideramos oportuno frisar que existe um equilíbrio entre o número total de 

professores do sexo feminino e masculino, assim como um investimento pessoal 

satisfatório ao nível da formação contínua, ainda que esta deva ser uma 

componente reforçada nos próximos três anos de vigência deste projeto 

educativo, nomeadamente no que concerne à formação proposta pela Entidade 

Proprietária.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 14 – Distribuição 

do número de docentes 

segundo o sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 15 – Distribuição 

do número de docentes 

segundo a participação em 

ações de formação.  
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3.5. Caracterização dos técnicos e funcionários da EPV 

No início do ano letivo, a Escola contava com 8 funcionárias do sexo feminino, 

distribuídos pelos diferentes serviços e áreas conforme exibido no gráfico n.º 13. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 16 – Distribuição do 

número de funcionárias segundo a 

função.  

 

 

Considerando o número total e médio de alunos, podemos apreciar como 

satisfatório o número de funcionários existentes, sendo que apenas uma reside 

fora do concelho de Paços de Ferreira. Acrescenta-se que os dados discriminados 

no gráfico n.º 14 revelam-nos que a maioria já trabalha na Escola há mais de 10 

anos e/ou desde a sua existência, existindo portanto, para além do vínculo laboral, 

um vínculo de identidade e experiência que em muito enriquece a Escola.  
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Gráfico n.º 17 – Distribuição 

do número de funcionárias 

segundo o tempo de serviço 

na EPV.  

 

 

No quadro das qualificações, observam-se as seguintes situações: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 18 – Distribuição do 

número de funcionárias 

segundo as habilitações 

literárias.  

 

 

Relativamente aos técnicos e considerando a dimensão da escola, entende-se o 

seu número como satisfatório, sendo que a escola conta com 4 elementos, 1 do 

sexo masculino e 3 do sexo feminino. Acrescenta-se que uma das técnicas é 

também docente. Os mesmos distribuem-se por diferentes funções conforme 
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atesta o gráfico abaixo apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 19 – Distribuição 

do número de técnicos 

segundo função.  

 

 

 
 

Relativamente ao nível de qualificações do grupo de técnicos, verifica-se que todos 

apresentam formação do ensino superior, situação exigida face às funções 

exercidas. Assim, e conforme o gráfico e tabelas apresentados, 5 com o grau 

académico de mestrado e 1 com o grau académico de licenciatura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 20 – Distribuição do 

número de técnicos segundo o 

grau académico. 
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No âmbito da caracterização dos técnicos é relevante referir o tempo de serviço na 

escola, sendo que a maioria já exerce funções na escola há mais de quatro anos o 

que pode ser entendido como uma mais-valia no que concerne à experiência e 

estabilidade no desenvolvimento das funções. Observe-se o gráfico apresentado. 

  

Gráfico n.º 21 – Distribuição do número de técnicos segundo o ano de serviço. 

 

 

Para uma leitura mais aprofundada, assim como de outros dados relativos aos 

docentes, técnicos e funcionárias da escola, sugere-se a consulta do apêndice 

número VI.  
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Na segunda parte do diagnóstico estratégico, consideramos crucial apresentar 

uma avaliação da ação da Escola Profissional Vértice. Para o efeito foram 

interrogados diversos e diferentes interlocutores sobre um conjunto de aspetos 

(pedagógicos, sociais, infraestruturais, logísticos, entre outros). Os dados apurados 

permitem-nos compreender de forma clara quais os aspetos a melhorar, a 

reforçar e/ou potenciar. 

 

3.6. Avaliação da dinâmica da Escola pelos ex-alunos  

 

Começamos com a apresentação das apreciações tecidas pelos ex-alunos da EPV. 

Importa, nesta fase, retomar o já exposto quanto às amostras e métodos 

definidos. Os destinatários do estudo realizado foram os ex-alunos do triénio 

2014/2017, do biénio 2015/2017 e do ano letivo de 2016/2017, nomeadamente os 

alunos da turma do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico/A de Design, do curso 

Profissional de Técnico/A de Desenho de Mobiliário, do Curso Vocacional 

Secundário de Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira, do 

curso de Educação e Formação de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade – 3.º 

Ciclo duração 1 ano e do Curso Vocacional Básico de Design – 3º ciclo duração 2 

anos.  

Importa referir que deste universo de alunos os que frequentavam os cursos de 

nível básico enunciados e que deram continuidade à sua formação escolar na EPV 

não foram inquiridos, tendo respondido à avaliação sobre a ação da Escola no 

inquérito aplicado aos alunos do 1.º ano da EPV também no âmbito do processo 

de avaliação do projeto educativo. Desta forma, deste grupo de alunos, a EPV 

recolheu dados sobre a sua avaliação acerca da Escola, e como ingressaram numa 

modalidade de ensino secundário na EPV sabemos também o percurso dos 

alunos.  

Assim, de um total de 35 alunos dos Cursos Profissionais e Curso Vocacional 
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Secundário, e dos 16 alunos dos Curso de Educação e Formação e Curso 

Vocacional de 3.º Ciclo que ingressaram no mercado de trabalho ou deram 

continuidade à sua formação numa outra escola e/ou centro de formação, foi 

possível constituir uma amostra apenas de 8 inquéritos preenchidos. 

Destes 8 ex-alunos, 3 são do curso de Técnico/A de Design, 2 do curso de 

Técnico/A de Desenho de Mobiliário, 3 do curso vocacional secundário de 

Técnico/A de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira, nenhum do Curso 

Vocacional de Design – 3.º Ciclo duração 2 anos e nenhum do Curso de Educação e 

Formação de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade. 

Importa salientar que foram realizados sucessivos contactos telefónicos e via 

correio electrónico sem sucesso. De forma a persuadir o preenchimento do 

inquérito por questionário foi ainda enviada, via sms, uma mensagem a solicitar a 

colaboração dos ex-alunos, não se tendo mesmo assim conseguido obter a sua 

colaboração.   

Conscientes de que a amostra deste estudo não é de todo representativa, nem a 

desejada para o estudo em causa, tendo em conta o número reduzido de 

respostas obtidas ao inquérito, a equipa responsável pelo Projeto Educativo da 

EPV decidiu mesmo assim expor os resultados obtidos da técnica de investigação 

utilizada (inquérito por questionário) a fim de responder à pergunta de partida: 

Qual o percurso profissional e/ou académico dos ex-alunos da Escola Profissional 

Vértice? e Qual a avaliação que os ex-alunos da EPV fazem da ação da Escola?  

Ainda que não se trate de uma estratégia de análise extensiva, tendo em conta o 

número reduzido de inquéritos preenchidos, apresenta-se os dados apurados. 

Assim, foi efetuada a tentativa de contacto de todos os ex-alunos que 

frequentaram a escola, entre os anos letivos de 2009/2010 e 2011/2012. Desde 

logo, verificou-se como principal constrangimento o facto de muitos dos contactos 

estarem desativados e/ou desatualizados, o que teve uma forte implicação na 

constituição da amostra.   
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A análise pormenorizada dos dados encontra-se no apêndice VII deste projeto pelo 

que, neste subcapítulo, apenas apresentaremos os que são relevantes para efeitos 

de avaliação. 

 

No que concerne à faixa etária verificamos que a maioria dos inquiridos tem 19 

anos (50%), seguido de 25% com 20 anos, 12,5% com 18 anos e 12,55% com 22 

anos. Relativamente à variável sexo, observou-se um predomínio do sexo 

masculino, 62,5%, comparativamente a 37,5% de inquiridos do sexo feminino.  

 

Quanto ao curso frequentado verificou-se uma distribuição muito equitativa, dado 

que 37,5% dos inquiridos frequentou o curso profissional de Técnico/A de Design, 

37,5% frequentou o curso vocacional secundário de Técnico/A de Desenho de 

Mobiliário e Construções em Madeira e 25% frequentou o curso profissional de 

Técnico de Desenho de Mobiliário. Destaca-se que não se verificou nenhuma 

resposta dos ex-alunos dos cursos de nível básico, nomeadamente do curso 

vocacional básico de Design e do curso de educação e formação de Assistente 

Familiar e Apoio à Comunidade. 

 

Quanto ao local onde reside atualmente a totalidade dos inquiridos, apenas um se 

encontra a residir fora de Portugal, em Angola (12,5%), os restantes residem em 

Portugal continental (87,5%) e distribuem-se pelos concelhos de Paços de Ferreira 

(85,8%), Paredes (28,6%) e Lousada (28,6%).  

 

Relativamente à situação profissional atual dos ex-alunos que responderam ao 

inquérito por questionário todos se encontram a trabalhar, estando 62,5% a 

exercer uma atividade profissional a tempo inteiro, 25% a exercer uma atividade 

profissional a tempo parcial e 12,5% a realizar um estágio profissional via IEFP.  

 

Sobre a sua opinião quanto ao ajustamento da formação profissional que 

receberam na EPV às atuais exigências do mercado de trabalho verificou-se que 

para 37,5% dos alunos essa formação se situou em níveis de excelência, para 
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outros 37,5% dos alunos foi adequada, para 12,5% foi suficiente e para o outro 

aluno foi insuficiente (12,5%).  

 

Quanto à data de início da sua primeira atividade profissional, 57,1% dos 

inquiridos apontou como data de início da primeira atividade profissional menos 

de 1 meses após a conclusão do percurso na EPV, 14,3% ingressou no mercado de 

trabalho num intervalo temporal inferior a 2 meses e 28,6% dos inquiridos 

esperou menos de 4 meses para ingressar no mercado de trabalho 

 

Relativamente à relação entre a primeira ocupação e a sua área de formação, 

constata-se que 37,5% dos inquiridos desempenhou funções profissionais numa 

área de atividade diretamente relacionada com a sua área de formação, 12,5% 

numa área de atividade próxima da sua área de formação e os restantes 50% dos 

inquiridos referiram que a primeira atividade profissional que exerceram em nada 

se relacionou com a sua área de formação profissional.  

 

Quanto à forma como se conseguiram integrar no mercado de trabalho dos 

inquiridos que responderam a este inquérito por questionário, 25% ingressou no 

mercado de trabalho através dos serviços de apoio à integração profissional da 

EPV; um dos inquiridos (12,5%) referiram ter ficado ficou a trabalhar na empresa 

onde realizou o seu estágio curricular, outro (12,5%) ingressou no mercado de 

trabalho via centro de emprego, outro (12,5%) recebeu uma proposta de emprego, 

um outro aluno (12,5%) refere ter conseguido o emprego através de uma 

candidatura espontânea, outro (12,5%) ingressou no mercado de trabalho através 

de amigos, conhecidos ou colegas e o outro inquirido (12,5%) ingressou no 

mercado de trabalho via Medida Estágio – Emprego do IEFP. 

 

Relativamente à área geográfica onde ficaram a trabalhar verificou-se, pelas 

respostas dadas pelos inquiridos, que 75% ficou a trabalhar no concelho de Paços 

de Ferreira, 12,5% exercem a sua profissão no concelho de Felgueiras e outro 

aluno (12,5%) abraçou uma oportunidade profissional fora do país (Angola). 
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No que concerne aos escalões remuneratórios, verificou-se que 66,7% dos 

inquiridos estão a receber uma remuneração líquida entre os 501 e os 800 euros, 

16,7% encontra-se num patamar remuneratório igual ou inferior aos 500 euros e 

apenas um aluno (16,7%) está num patamar mais elevado em termos salariais, 

recebendo um vencimento igual ou superior aos 1101 euros.  

 

Quanto à tipologia de empresa onde estão a exercer a sua atividade profissional 

verifica-se que todos os inquiridos ingressaram no mercado de trabalho via setor 

privado, sendo que para 87,5% a sua integração profissional ocorreu numa 

empresa privada e um caso (12,5%) numa Instituição Particular de Solidariedade 

Social. 

 

Relativamente ao setor de atividade da empresa onde exerceram a sua primeira 

atividade profissional após a conclusão da sua formação escolar, 28,6% dos 

inquiridos referiu ter sido no setor das Indústrias Transformadoras, 28,6% no setor 

da construção civil, 28,6% no setor das atividades imobiliárias e 14,3% no setor do 

comércio.  

 

No que diz respeito à maior dificuldade com que se depararam na procura do 

primeiro emprego, 33,3% referiu ter sido a sua falta de experiência profissional; 

16,7% mencionou o desinteresse manifestado pelas entidades empregadoras em 

relação ao seu perfil profissional; 16,7% enunciou a escassez de ofertas de 

emprego na sua área geográfica; 16,7% sentiu-se discriminado no processo de 

seleção e os restantes 16,7% considerou como barreira à sua integração 

profissional o excesso de indivíduos com a mesma formação profissional. 

 

Seguidamente, questionou-se os inquiridos sobre quantos empregos diferentes já 

tiveram até à data. Sobre esta questão, 50% dos alunos refere ainda não ter 

mudado de emprego; 25% teve outro emprego e os restantes 25% já estiveram a 

trabalhar em 3 locais distintos.  
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Em relação ao principal fator que identifica como potenciador do seu emprego, 

37,5% dos inquiridos refere a formação profissional que recebeu na EPV; 25% 

elenca a qualidade técnica que possuem e os restantes 37,5% consideram que o 

fator mais potenciador é o seu dinamismo profissional. 

 

Sobre a sua situação atual face ao emprego todos os inquiridos se encontram a 

trabalhar, sendo que 87,5% se manteve a trabalhar sempre na mesma empresa e 

12,5% já mudou de empresa. O aluno que referiu ter mudado de empresa foi 

integrado numa empresa do concelho de Paços de Ferreira, estando a exercer 

uma atividade profissional que em nada se relaciona com a sua área de formação 

que em nada se relaciona com a sua formação profissional de nível IV estando 

com uma remuneração líquida mensal ente os 501 a 800 euros.  

 

No que concerne à apreciação global da EPV observou-se que os inquiridos fazem 

uma apreciação muito positiva, tendo 25% deles avaliado a escola no nível de 

excelência, 37,5% considerou a sua formação como totalmente adequada, outros 

25% avaliaram a escola no patamar do adequado e 12,5% como suficiente.       

 

Quanto à questão se consideraram que a opção pela formação em ensino 

profissional foi uma mais-valia para a sua formação enquanto profissional todos 

os inquiridos que participaram neste estudo responderam que sim, sendo que, 

para 37,5%, esta lhes permitiu a aprendizagem de uma profissão, para 25% 

contribuiu para a sua formação pessoal, para12,5% assumiu-se como uma 

oportunidade de abrir horizontes e para 12,5% ajustou-se plenamente ao curso 

superior e/ou TeSP que pretende vir a frequentar.     

 

Quanto à questão se recomendaria a EPV a outros familiares, amigos ou 

conhecidos, todos foram unânimes em referir que sim, fundamentando a sua 

opinião em 50% dos inquiridos no fato de se tratar de um estabelecimento de 

ensino com excelentes professores, para 25% por se tratar de um estabelecimento 
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de ensino preocupado com os alunos a todos os níveis, em 12,5% por permitir a 

aprendizagem de uma profissão e para os restantes 12,5% por preparar bem os 

alunos par ao mercado de trabalho. 

 

Perante o item "considerando as suas expectativas quando ingressou na EPV, 

classifique o grau de satisfação à saída" pode-se observar que uma elevada 

percentagem de ex-alunos se revelam satisfeitos, sendo que 62,5% se mostram 

totalmente satisfeitos e 37,5% se revelaram satisfeitos. 

 

Relativamente à principal razão que os levou a escolher a EPV para obterem uma 

formação, 25% dos inquiridos referiu que a escolha se prendeu com o facto de 

conhecer colegas e/ou familiares que já tinham estudado na EPV, um aluno 

(12,5%) mencionou ter tido boas referências, 25% referiu que pretendia um curso 

profissional e a EPV foi a sua primeira opção, para outro (12,5%) a principal razão 

foi também a vontade de frequentar um curso profissional e não tinha outra 

opção, um outro inquirido (12,5%) referiu que a principal razão da sua escolha foi 

a sua vontade de frequentar um curso vocacional e não tinha outra opção e, por 

fim, para outro aluno (12,5%) a sua escolha prendeu-se com o facto de considerar 

que a frequência do curso escolhido seria a melhor opção para ingressar no 

mercado de trabalho. 

 

Na penúltima questão solicitava-se que os inquiridos respondessem o que fariam 

se voltassem atrás, com base no conhecimento que possuem do curso que 

concluíram na Escola Profissional Vértice. A esta questão todos os alunos 

referiram que voltariam a frequentar o mesmo curso da EPV. 

 

3.7. Avaliação da dinâmica da Escola pelos atuais alunos 

 

Prosseguindo com a avaliação da Escola pela voz dos seus diversos interlocutores, 

constituiu-se um questionário para aplicação junto dos atuais alunos da EPV. 
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Conforme já exposto no capítulo dedicado ao enquadramento da metodologia, a 

execução e implementação dos instrumentos de avaliação e recolha de dados 

para este processo de revisão, pretende-se uma lógica de continuidade e 

transversalidade através da aplicação desses instrumentos periodicamente. O 

questionário tem como objectivo recolher dados que permitissem compreender 

como é vista a escola aos olhos dos seus alunos. É importante registar que o 

preenchimento destes questionários foi feito online numa sessão agendada para o 

efeito e sob supervisão dos OET. 

Avançamos para a apresentação genérica da avaliação efetuada pelos alunos. A 

análise pormenorizada dos dados pode ser confrontada no apêndice VIII. 

Salientamos, desde já, que a amostra é representativa da realidade dado que foi 

possível obter respostas de 140 alunos.  

No que concerne à caracterização dos inquiridos ao nível da faixa etária, verifica-se 

que se situa maioritariamente nas seguintes faixas etárias: 16 e 17 anos, cerca de 

56% no total. Do total, 59,3%, dos alunos são do sexo masculino e 40,7% do sexo 

feminino. 

Sobre o curso frequentado na EPV regista-se que a maioria dos inquiridos 

encontra-se a frequentar o curso de Acompanhante de Crianças (25,7%); seguido 

do curso de Técnico/a de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira 

(20,7%); no curso de Operador/a de Máquinas de Segunda Transformação da 

Madeira encontram-se 20% dos alunos; 12,9% integram o curso de Técnico/a de 

Design de Moda; 12,1% frequentam o curso de Animador/a Sociocultural; 7,1% 

encontram-se a frequentar o curso de Técnico/a de Design; e 1,4% no curso 

Técnico/a de Gestão da Produção em Madeiras e Mobiliário. 

No que concerne à principal razão por ter escolhido a EPV, a maioria dos alunos 

destaca as seguintes: pretendiam um curso de ensino profissional ou CEF ou de 

aprendizagem e a EPV foi uma opção (23,6%); conheciam colegas e/ou familiares 

que tinham estudado na EPV (15%); conheciam colegas e/ou familiares que 

estudavam na EPV (12,9%); boas referências do ensino de qualidade ministrado na 
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EPV (7,9%). 

Em relação à forma como conheceu a EPV a maioria, cerca de 43% dos alunos 

inquiridos, referiu por colegas que estudam/estudaram na EPV; seguido de 31,4% 

que referiram por familiares que estudam/estudaram na EPV; e 16,4% pelo meu 

anterior estabelecimento de ensino. 

Sobre a forma como os inquiridos classificam as instalações e os serviços, a 

maioria dos alunos respondeu bom (46,4%). Concretamente, quanto ao estado de 

conservação da escola, manutenção e conservação do espaço envolvente, cerca de 

40% dos alunos avaliam como suficiente.  

No que diz respeito à questão como avalia a manutenção e limpeza das 

infraestruturas (salas, WC, bar, cantina, etc.) da escola, cerca de 40% dos alunos 

avaliam com a classificação bom. 

Relativamente à forma como avaliam os serviços prestados, a maioria dos alunos 

classificou como bom os seguintes parâmetros: a qualidade dos serviços 

prestados pelos serviços administrativos (secretaria e direção administrativa), a 

iluminação das salas de aula; a qualidade dos serviços prestados pela reprografia; 

a funcionalidade e acessibilidade da reprografia, a qualidade dos serviços 

prestados pelo SPO; a eficácia da DP na definição e implementação de medidas; 

controlo e supervisão da DP, a disponibilidade da DP para apoiar os alunos, e a 

divulgação e explicação do Regulamento Interno da Escola e das demais regras de 

funcionamento. Como muito bom foram avaliados os seguintes itens: a qualidade 

dos serviços prestados pelo bar e pela cantina, bem como o acompanhamento 

prestado pelo SPO. 

Relativamente ao processo de ensino e aprendizagem os itens avaliados como 

muito bom foram: a qualidade do ensino na EPV; o domínio dos professores sobre 

os conteúdos das matérias que ensinam; e o estímulo dos professores quanto aos 

avanços esforços e resultados dos alunos. 

Os itens avaliados pela maioria como bom foram: o espaço para a participação 
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dos alunos da Escola; a diversidade das formas utilizadas para ensinar os alunos; a 

informação sobre os resultados do desempenho escolar e a utilização por parte 

dos professores dos recursos audiovisuais e didáticos disponíveis na escola (por 

ex. projetores, vídeos, computadores, etc.). 

Quanto aos recursos pedagógicos, a maioria avaliou como bom a utilização dos 

recursos multimédia. Consideraram suficiente os computadores existentes na EPV 

e insuficiente a velocidade da rede sem fios. 

Nas questões referentes ao ambiente escolar, nomeadamente, o relacionamento 

entre os alunos com os professores e os funcionários, evidencia-se a classificação 

muito bom com o maior número de respostas dadas. O relacionamento entre os 

alunos, o relacionamento entre os alunos e a direção da escola e com a Psicóloga 

foram itens avaliados pela maioria como bom.  

As estratégias de segurança implementadas na Escola e as condições de 

segurança no espaço envolvente à Escola foram itens avaliados como suficiente. 

No campo relativo à dinâmica e atividades, os alunos avaliam na sua maioria como 

bom: a programação e organização das visitas de estudo e das atividades 

curriculares da EPV, pertinência das atividades curriculares e a programação e 

organização das atividades extracurriculares da EPV. 

De uma forma geral, os alunos avaliam o funcionamento da escola como bom.  

Neste ponto do inquérito os alunos foram ainda questionados sobre se 

recomendariam a EPV a outros familiares, amigos ou conhecidos, sendo que 94,3% 

dos alunos afirmaram que sim. 

Neste sentido, foram questionados sobre a principal razão pela qual 

recomendariam a Escola, 38,2% dos alunos apontam como principais razões: o 

facto de ser um estabelecimento de ensino com excelentes professores; seguido 

de 19,5% dos alunos que referem ser um estabelecimento de ensino que prepara 

para o mercado de trabalho; e 15,4% é um estabelecimento de ensino preocupado 
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com os alunos, a todos os níveis. 

Relativamente à questão o que faria se voltasse atrás, tendo em conta os 

conhecimentos que possui do curso e da escola, a maioria dos alunos respondeu: 

inscrevia-me no mesmo curso, na EPV (67,9%). 

Quanto à intenção dos alunos após concluírem o seu percurso formativo na EPV, a 

maioria dos alunos, cerca de 50,7% pretendem trabalhar na sua área de formação, 

seguido de 24,3% que referiram que ainda não pensaram sobre o assunto; e 10% 

pretendem ingressar no ensino secundário e/ou superior na sua área de 

formação. 

3.8. Avaliação da dinâmica da Escola pelos atuais encarregados de educação 

 

Conforme já exposto, procuramos variar as fontes de amostragem por forma a 

tornar mais fiável e rico o processo de avaliação implementado. Por outro lado, a 

conjugação de dados recolhidos junto de atores cuja intervenção e/ou ligação é 

mais ou menos direta permite a validação dos resultados por meio da comparação 

e confrontação de dados. Regista-se que este facto é bastante relevante no campo 

dos métodos e práticas da investigação em ciências sociais. 

No seguimento do processo de recolha de dados parece-nos indispensável 

percecionar a apreciação dos atuais encarregados de educação. Obtivemos uma 

amostra bastante significativa situada nos 108 questionários preenchidos. 

Destaca-se que este sucesso se deveu, em grande parte, à persistência dos OET e 

DC.   

 

Quanto ao perfil dos Encarregados de Educação dos Alunos verifica-se que se situa 

maioritariamente nas seguintes faixas etárias: 38 e 42 anos, seguido de 43 e 47 

anos, e 48 e 52 anos, sendo a função exercida predominantemente por indivíduos 

do sexo feminino (89), na grande maioria, a mãe (75). 
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Ao nível da escolaridade verifica-se que a maioria dos inquiridos completaram o 

2.º ciclo do ensino básico (41 dos inquiridos), seguido de 31 o 1.º ciclo do ensino 

básico, 24 o 3.º ciclo do ensino básico, 7 dos inquiridos sabe ler/ escrever sem 

possuir o 4.º ano de escolaridade, 3 completaram o ensino secundário, 1 o ensino 

pós-secundário e 1 não sabe ou não responde. 

 

Sobre o curso frequentado na EPV pelo seu educando, 27 dos inquiridos referem o 

curso Técnico/a de Desenho de Mobiliário e Construções de Madeiras, seguido de 

26 que referem Acompanhante de Crianças, 16 Operador/A de Máquinas e 

Segunda Transformação da Madeira, 16 Animador/a Sociocultural, 12 o curso de 

Técnico/a de Design, 6 o curso Técnico/A de Design de Moda e 5 não sabe ou não 

responde. 

 

Quanto ao ano frequentado na EPV pelo seu educando, 55 dos inquiridos referem 

que o seu educando encontra-se no primeiro ano, seguido de 27 que referem 

segundo ano, 18 no terceiro ano e 8 não sabe ou não respondem. 

 

Relativamente à questão qual a principal razão por ter escolhido a EPV, 23 dos 

Encarregados de Educação pretendiam um curso de ensino profissional e/ou 

educação e formação e a EPV foi a primeira opção, 17 tinham boas referências da 

qualidade do ensino ministrado na EPV, 16 consideram a melhor opção para o 

educando tendo em vista o ingresso no mercado de trabalho, 15 conheciam 

colegas e/ou familiares que estudavam na EPV, 12 consideram a melhor opção 

para o educando tendo em vista o prosseguimento de estudos, 10 conheciam 

colegas e/ou familiares que tinham estudavam na EPV, 6 pretendiam um curso de 

ensino profissional e/ou educação e formação e não teve outra opção, 3 não sabe 

ou não responde, 2 referem pelo encaminhamento do anterior estabelecimento 

de ensino, 2 por outra razão: sendo 1 porque já estudava na Escola e outra porque 

não gostava do estabelecimento de ensino anterior, 1 referiu que considerava que 

seria uma modalidade de ensino mais fácil e 1 mencionou pela pesquisa que 

efetuou.  
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Quanto à questão: considera a opção pela formação em ensino profissional e/ou 

educação e formação foram uma boa aposta para a formação do seu educando, a 

quase totalidade dos Encarregados de Educação dos Alunos (106) considerou que 

sim e apontam como principais razões as opções permite a aprendizagem de uma 

profissão e porque facilita a integração no mercado de trabalho. 

 

No que diz respeito à apreciação dos Encarregados de Educação relativamente aos 

aspetos que mais o desagradam na EPV, a maioria dos inquiridos responderam 

(45) que nenhum aspeto o desagradou até à data, seguido de 23 dos inquiridos 

que responderam as condições físicas do espaço envolvente à escola, 19 as 

condições de segurança do espaço envolvente à escola.  

 

Quanto aos aspetos que mais agradam a maioria os Encarregados de Educação 

dos alunos (82) na EPV os inquiridos consideram o apoio prestado pelos 

professores. 

 

A avaliação dos Encarregados de Educação dos Aluno do funcionamento da 

Direção Pedagógica é também muito positiva. A grande maioria avalia de muito 

bom todos os itens: a disponibilidade da Direção Pedagógica para ouvir os 

pais/encarregados de educação quando o solicitam; a divulgação de informação 

relativa aos assuntos da Escola; a preocupação da Direção Pedagógica em manter 

a disciplina; a preocupação Direção Pedagógica com o bem-estar dos alunos e a 

eficácia da Direção Pedagógica na resolução de necessidades e/ou problemas. 

Apenas a maioria avalia como bom o item: incentivo à participação dos 

encarregados de educação na vida da escola. 

 

No que diz respeito às instalações, atendimento, serviços a avaliação dos 

inquiridos é também bastante satisfatória. A maioria dos Encarregados de 

Educação dos Alunos avalia como muito bom os seguintes itens: as regras e 

disciplina da escola; a informação sobre os resultados do desempenho escolar do 

seu educando; o atendimento do Orientador Educativo de Turma (OET); qualidade 
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do Serviço de Psicologia e Orientação da Escola (SPO); as convocatórias aos 

pais/encarregadas de educação são feitas com a antecedência adequada, com a 

indicação clara do assunto a tratar e com a indicação da hora e local e a 

colaboração com as famílias para resolver problemas; o atendimento que a escola 

proporciona aos pais/encarregados de educação; o horário de atendimento aos 

pais/encarregados de educação. Os Encarregados de Educação dos Alunos avaliam 

de bom: a informação sobre as aulas de apoio e atividades complementares; a 

qualidade dos serviços prestados pela secretaria; a qualidade dos serviços 

prestados pela cantina. Os itens: a qualidade dos serviços prestados pela 

reprografia e pelo bar é avaliada com a mesma percentagem de muito bom e 

bom. Os Encarregados de Educação dos Alunos avaliam com suficiente o estado 

de conservação da Escola. 

 

Relativamente à avaliação realizada pelos Encarregados de Educação referente ao 

processo de ensino e aprendizagem mais uma vez é bastante satisfatória. Os 

inquiridos avaliaram de muito bom todos os seguintes itens: a disponibilidade dos 

professores para apoio ao processo de aprendizagem; a ajuda que os professores 

prestam aos alunos nas dificuldades; o apoio nas dificuldades de aprendizagem; a 

qualidade do ensino na EPV; o ensino ministrado ao (s) meu (s) filho (s) /educando 

(s) responde às minhas expectativas; a informação sobre os progressos e 

dificuldades do (s) meu (s) educando (s); a receção de orientações sobre o que o 

filho(a)/educando(a) deve estudar; a satisfação com as atividades 

extracurriculares; o desenvolvimento do educando de hábitos de estudo e 

trabalho autónomo; o desenvolvimento do educando do gosto pela aprendizagem 

e os critérios e instrumentos de avaliação dos alunos adequados e articulados com 

o ensino que é desenvolvido na escola. Apenas o item: o espaço para a 

participação dos alunos na escola é avaliado pela maioria dos inquiridos como e 

bom.  

 

De seguida apresenta-se a conclusão da avaliação dos Encarregados de Educação 

dos Alunos no que diz respeito ao ambiente escolar. Os inquiridos avaliaram de 
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muito bom os itens: a relação entre pais/encarregados de educação e Orientador 

de Educativo de Turma; a relação entre pais/encarregados de educação e a 

Direção Pedagógica; a relação entre pais/encarregados de educação e os demais 

elementos da comunidade educativa e as condições de segurança na Escola. 

Apenas o item: as condições de segurança do espaço envolvente à Escola são 

avaliadas pela maioria como bom.  

 

Em relação à avaliação dos Encarregados de Educação dos Alunos sobre se 

recomendaria a EPV a outros familiares, amigos ou conhecidos 106 dos inquiridos 

recomendariam a Escola Profissional Vértice e apontam como principal razão o 

facto de ser estabelecimento de ensino com excelentes professores, seguido de 

um estabelecimento de ensino preocupado com os alunos, a todos os níveis e ter 

um ensino de qualidade. 

 

Quanto ao seu grau de satisfação neste momento tendo em conta as suas 

expectativas quando o seu educando ingressou na EPV, a maioria dos inquiridos, 

cerca de 55 afirmam estar satisfeitos com o ingresso dos educandos na EPV e 49 

afirmam estar totalmente satisfeitos.  

 

Sobre o que fariam os Encarregados de Educação se voltassem atrás com base no 

conhecimento que possuem da Escola Profissional Vértice, a grande maioria dos 

Encarregados de Educação inscrevia o seu filho/educando no mesmo curso, na 

EPV (94).  

 

Quanto ao percurso que os Encarregados de Educação pretendem que os 

educandos optem após a formação na EPV a maior parte dos inquiridos 

pretendem que os educandos ingressem no mercado de trabalho (78). 

 

Finalizando, consideramos oportuno o confronto dos dados obtidos com 

comentários e/ou sugestões no apêndice IX, na medida em que sustentam e/ou 

fortalecem alguns dos dados revelados e permeiam sugestões de melhoramento 
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e/ou crescimento, que, no nosso entender, reforçam a linha estratégica de 

intervenção deste projeto educativo.  

1. “Escola com ensino de qualidade”. 

2. “Deveria ter mais segurança na área da Escola nos intervalos, deveria ter 

policia”. 

3. “Satisfeito com o trabalho realizado pelos professores. Muito Obrigado”.  

4. “Os professores explicam bem as matérias e são amigos”.  

5. “Relativamente ao bar; deveriam ter mais colaboradores no intervalo, 

porque os alunos demoram muito para serem atendidos e por vezes só 

recebem a comida quando toca para dentro”. 

6. “Não tenho nada a dizer para agora estou muito satisfeita. Obrigada a 

todos os professores”.  

7. “Deveriam ter a existência de um coberto para os fumadores terem mais 

espaço para não fiarem todos amontoados, no tempo chuvoso”.  

8. “Não, Tudo bom”. 

9. “Estou muitíssima satisfeita, o meu filho mudou radicalmente para 

melhor. Espero um futuro risonho para ele”.  

10. “Formidável para o meu filho. Só uma melhoria no espaço”.  

11. “Pelo pouco que conheço da Escola, pois o meu filho ainda se encontra 

no primeiro ano tenha uma boa impressão da escola e dos educadores”.  

 

3.9. Avaliação da dinâmica da Escola pelos professores e 

técnicos de apoio socioeducativo 

O inquérito aplicado aos professores e técnicos de apoio socioeducativo da Escola 

integrava um vasto leque de questões que pretendia compilar um conjunto 

alargado de informações que traduzissem a visão destes agentes sobre o 

funcionamento da mesma. A riqueza das informações obtidas advoga a 

necessidade de consultar, na íntegra, o tratamento dos dados no apêndice X deste 

documento. 
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O referido inquérito foi disponibilizado online para que todos o pudessem 

preencher e, desta forma, participar no processo de avaliação. Num total de 33 

colaboradores que se integram neste grupo, verificou-se o preenchimento de 21 

questionários.  

Sistematizando, na primeira parte do questionário, avaliação Técnico-

pedagógica e Administrativa, a maioria dos inquiridos qualificou com Muito Bom 

praticamente todos os itens, ainda que sejam relevantes as percentagens situadas 

no suficiente e no Bom. De qualquer modo, os dados apurados permitem 

percecionar uma satisfação generalizada quanto ao desempenho dos órgãos de 

gestão e administração. Ressalva-se, no entanto, que alguns resultados 

merecerem uma análise e interpretação mais pormenorizada por parte dos 

mesmos.  

No que respeita à segunda parte, avaliação dos serviços, o questionário 

começava pela análise do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). Verifica-se que 

os itens são avaliados de forma equitativa entre o Muito Bom e Bom. 

A avaliação dos serviços de secretaria, reprografia, bar e limpeza nos diferentes 

domínios centra-se no Muito Bom, ainda que alguns itens sejam importante 

analisar e refletir as percentagens situadas no suficiente e no insuficiente. Já no 

que respeita ao serviço da cantina, a maioria dos inquiridos respondeu Sem 

Opinião, o que é condizente com a pouca utilização dos serviços por parte dos 

mesmos.  

Na terceira parte do inquérito, solicitava-se a avaliação logística da EPV. A 

maioria dos inquiridos avaliou com suficiente todos os itens no qual esta dimensão 

foi avaliada. Sendo de merecer alguma atenção os itens com avaliação menos 

positiva como a velocidade de acesso à rede sem fios e o estado de conservação 

da Escola, bem como a manutenção e conservação do espaço envolvente (da 

responsabilidade da Escola). 

A avaliação do corpo docente surge como a quarta dimensão, sendo que todos 
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os itens foram avaliados maioritariamente no Muito Bom e Bom. 

A penúltima dimensão do inquérito por questionário pretendia compreender o 

grau de satisfação dos inquiridos quanto a vários aspetos gerais sobre a EPV, 

podendo aferir-se que o grau de satisfação se situa no Muito Bom e Bom, o que se 

traduz num bem-estar generalizado. Ressalva-se que, apesar dos bons resultados,  

algumas informações devem conduzir a um reforço do reconhecimento das boas 

práticas, bem como a uma maturação das funções e responsabilidades. 

Conforme verificado nos resultados obtidos nos inquéritos aplicados aos restantes 

atores da Escola, é nos itens relacionados com as instalações em que a EPV 

desenvolve a sua prática que os professores e técnicos de apoio socioeducativos 

indicam o qualificador Insuficiente.  

 

3.10. Avaliação da dinâmica da Escola pelos funcionários 

 

Com a aplicação do questionário junto das oito funcionárias da Escola foi possível 

concluir que, quanto à avaliação técnico-pedagógica e administrativa, a maioria 

das inquiridas avaliou, a generalidade dos itens, com bom e suficiente. 

A opinião quanto à logística centra-se no suficiente.  

Quando analisadas as outras dimensões do questionário, podemos igualmente 

aferir que a avaliação é satisfatória. Considerando o número da amostra, bem 

como a diversidade de respostas Sem opinião, parece-nos que a 

representatividade das opiniões está evocada, não se escusando uma consulta 

mais detalhada dos dados recolhidos no apêndice XI. 

3.11. Avaliação da dinâmica da Escola pelas Entidades 

Parceiras 
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Anualmente é solicitado às entidades parceiras, nomeadamente as que acolhem 

alunos em processo de FCT, que façam uma avaliação da Escola. Este instrumento 

permite-nos ter uma perceção mais alargada dos pontos fortes que devemos 

manter e dos pontos fracos que devemos minimizar. Para o efeito, os 

coordenadores de curso solicitaram a colaboração de um conjunto de entidades 

para o preenchimento do questionário. No presenta no letivo a avaliação sobre a 

EPV e em particular sobre o processo de organização da FCT por parte das 

entidades de acolhimento que estabeleceram protocolo de FCT foi no âmbito do 

Curso de Educação e Formação de Acompanhamento de Crianças, do Curso de 

Educação e Formação de Operador de Máquinas de Segunda Transformação da 

Madeira, do Curso profissional de Técnico/a de Design e do Curso Profissional de 

Técnico/a de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira. Responderam ao 

inquérito de avaliação 42 entidades, do setor industrial e dos serviços. 

 

Depois de realizada a análise e descrição dos dados recolhidos chegou-se às 

seguintes conclusões. Em primeiro lugar a maioria dos inquiridos representam 

entidades de acolhimento presentes no concelho de Paços de Ferreira (33) e os 

inquiridos são na sua maioria orientadores profissionais da FCT (21). A maioria das 

entidades até à data já estabeleceu uma vez protocolo de colaboração com a EPV 

no âmbito da FCT (15), seguindo-se de cinco ou mais vezes (13). 

 

No que diz respeito a apreciação sobre a Escola conclui-se que na generalidade é 

bastante positiva. A maioria dos inquiridos considera que o ensino profissional na 

EPV é uma boa aposta (41) e apontam como principal razão o facto de preparar 

melhor para uma profissão (15). Ao nível da formação obtida na EPV pelos alunos 

a maioria das entidades classificou de totalmente adequada (14) e em termos de 

ajustamento ao mercado de trabalho a maioria dos inquiridos avaliaram de 

adequada (27).  

 

Tendo como referência o desempenho dos alunos da EPV, as Entidades foram 

questionadas sobre se consideram que a opção pela formação em ensino 
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profissional é uma mais-valia para a integração no mercado de trabalho sendo 

que a maioria dos inquiridos considera que sim (41) e apontam a facilidade e 

integração do mercado de trabalho como o principal fator (19). 

 

Relativamente à questão sobre se recomendariam a EPV a familiares, amigos ou 

conhecidos as respostas também são bastante positivas uma vez que a maioria 

dos inquiridos referiu que sim (40) e apontam como principal razão o facto de 

permitir a aprendizagem de uma profissão (14). 

 

No que concerne a avaliação da documentação de apoio ao processo à FCT, 

instrumentos de avaliação da FCT, duração da FCT em função ao plano individual 

definido, período em que decorre a FCT, estruturação da FCT, apreciação geral do 

processo e conteúdo inerente à reunião de apresentação/integração e adequação 

das aprendizagens à prática profissional em contexto institucional os inquiridos 

avaliaram maioritariamente de bom. O(s) apoio(s) e esclarecimentos(s) ao 

processo, por parte da Escola à Entidade, e a apreciação geral do processo e 

conteúdo inerente à reunião de apresentação/integração foi avaliado de muito 

bom.  

 

Sobre se a entidade pretende continuar a estabelecer protocolo de colaboração 

com a EPV no âmbito da FCT, a maioria dos inquiridos respondeu que sim (37), 

bem como em estabelecer protocolos de colaboração com a EPV para outras 

iniciativas (34), demonstrando-se dispostos em colaborar no desenvolvimento de 

projetos Escola-Entidade (25). 

 

Em relação à recomendação à EPV quanto a sua oferta formativa, a maioria dos 

inquiridos referiu que não possuem dados suficientes para responder a essa 

questão (20). Quanto às recomendações que deixariam à EPV quanto à preparação 

técnica, a maioria das entidades referiu a necessidade de reforço das 

metodologias de aprendizagem em contexto real de trabalho (17). No que diz 

respeito às recomendações da EPV quanto à FCT, a maioria dos inquiridos referiu 
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não ter qualquer recomendação a fazer (21). 

No apêndice XII, podemos analisar de forma pormenorizada a avaliação das 

entidades. 
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PARTE II 
 

Etapa IV 

4.1. Análise SWOT 

Na última parte do diagnóstico estratégico, pretendemos expor de forma 

sistematizada o conjunto de indicadores que funcionam como fatores 

potenciadores e/ou limitadores da ação da Escola. Para o efeito, apresentamos o 

instrumento análise SWOT cuja construção resulta do processo de levantamento e 

tratamento de informação protagonizado ao longo da primeira e segunda fase do 

diagnóstico estratégico.  

Importa frisar que o processo de definição desta análise SWOT resulta do trabalho 

de reflexão desencadeado ao longo das reuniões de conselho pedagógico em que 

os dados foram, depois de tratados, devidamente apresentados e discutidos. (cf. 

apêndice III documento da sessão de trabalho de professores e técnicos internos da 

EPV).   

Em linha, a análise SWOT agrupa um conjunto de fatores cuja dimensão pode ser 

interna ou externa à Escola Profissional Vértice, mas que interfere claramente na 

sua dinâmica, quer sob o ponto de vista positivo, quer sob o ponto de vista 

negativo pelo que têm de ser devidamente ponderadas e consideradas no quadro 

da intervenção que se projetou para os próximos três anos. 
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Análise SWOT da Escola Profissional Vértice 

Oportunidades  Ameaças  
 O novo paradigma educacional que traduz na aposta no ensino 

profissionalizante/profissional;  

 A oferta formativa e educativa em áreas de formação adequadas às necessidades 

do mercado de trabalho da região; 

 A formação para empresas do setor do mobiliário; 

 Os baixos níveis de escolarização da região; 

 A única escola profissional do concelho; 

 A rentabilização de projetos de promoção ativa de emprego; 

 O alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos; 

 A aposta na educação e formação de técnicos qualificados; 

 O fim da crise do setor empresarial que condiciona o acesso ao mercado de 

emprego e configura uma diminuição das oportunidades de estágio; 

 O reconhecimento da qualidade de ensino e formação da Escola por parte das 

entidades parcerias; 

 As taxas de sucesso elevadas no ensino profissional; 

 As taxas de empregabilidade elevadas no ensino profissional.  

 

 

 

 A diversidade e concorrência das ofertas educativas e formativas na 

região; 

 A proliferação de Entidades Formadoras cuja estrutura e dinâmica de 

funcionamento é concorrencial, tanto ao nível das possibilidades da 

oferta, como nas condições de financiamento e normas de 

funcionamento;   

 As limitações e atrasos do financiamento; 

 As limitações ao nível da diversificação e alargamento da oferta 

educativa e formativa; 

 As condições sociofamiliares e económicas da região em geral e das 

famílias dos alunos em particular;  

 O distanciamento dos pais e encarregados de educação para as 

dinâmicas escolares; 

 A inexistência de uma cultura de valorização e reconhecimento da Escola 

e da Educação;  

 A rede de transportes públicos limitada e desajustada aos horários 

escolares da EPV; 

 A falta de vigilância e controlo do espaço envolvente à Escola; 

 A idade avançada dos alunos quando ingressam na EPV; 
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 A imagem estigmatizada do ensino profissional; 

 A existência de ensino profissional na Escola da rede pública; 

 O número mínimo de alunos para a abertura de turma ser elevado. 

Pontos fortes     Pontos Fracos  

 
 A experiência e especialização acumulada pela Escola; 

 O reconhecimento institucional que possui; 

 A diversidade das parcerias estabelecidas ao longo dos anos sendo de 

destacar a manutenção de grande parte das mesmas; 

 O ensino de proximidade que preconiza;  

 A dimensão humana da Escola; 

 A qualificação e especialização do corpo docente e técnicos de apoio 

socioeducativo;  

 A estabilidade do corpo docente e técnicos de apoio socioeducativo; 

 O sentido de pertença e de identificação com o projeto da Escola por 

parte do corpo docente e não docente; 

 A dedicação, disponibilidade e polivalência manifestada por todo a 

equipa de trabalho; 

 As atividades e práticas educativas e formativas que desenvolve;  

 As dinâmicas de acompanhamento e apoio ao estudo; 

 As taxas de sucesso apresentadas em cada ano letivo; 

 O sucesso profissional e académico de muitos dos ex-alunos da EPV; 

 Os procedimentos de avaliação que implementa tendo em vista o 

 As instalações e recursos limitados e pouco (re)qualificados, tendo em 

conta os anos e experiência da Escola; 

 A debilidade das instalações onde decorrem as ações da Escola 

 A degradação e falta de cuidado do espaço envolvente à Escola; 

 A oferta educativa e formativa condicionada pelas instalações e 

equipamento existentes; 

 Os níveis e indicadores de desistência dos alunos; 

 Os níveis de alunos com percursos por concluir; 

 A imagem da escola no exterior nem sempre consolidada e associada ao 

trabalho que desenvolve; 

 A pouca projeção da Escola e das suas boas práticas; 

 A baixa escolaridade dos pais e Encarregados de Educação dos nossos 

alunos; 

 As baixas condições socioeconómicas dos nossos alunos.  
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melhoramento da sua ação, nomeadamente avaliação de desempenho 

do pessoal docente, dos serviços e da ação;  

 A localização geográfica da Escola (centro urbano); 

 A Capacidade de resposta apresentada; 

 O Programa de Educação para a Saúde que desenvolve; 

 O Programa de Orientação Vocacional e Profissional que operacionaliza; 

 A existência de recursos e equipamentos e infraestruturas adequadas à 

formação que ministra; 

 As elevadas taxas de empregabilidade que apresenta; 

 O Plano Anual de Atividades ambicioso com pertinência pedagógica que 

apresenta a cada ano letivo; 

 Os projetos, iniciativas, e as atividades de carácter regional, nacional e 

internacional que desenvolve e participa. 
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Etapa V 

5.1. Missão, Visão e Valores da EPV 

 

A Escola Profissional Vértice sempre se caracterizou pela sua dimensão humana 

manifestada no acompanhamento personalizado aos alunos, na proximidade e 

relacionamento harmonioso entre todos os agentes educativos e na promoção de 

uma educação e formação integral do indivíduo. 

Considerando todas as ações desencadeadas no seu projeto educativo, definimos 

a nossa Missão da seguinte forma: 

A Escola Profissional Vértice, enquanto estabelecimento de ensino e 

formação, tem como missão desenvolver programas de educação e 

formação profissional especializada através de práticas que: i) favoreçam a 

formação de futuros profissionais qualificados para dar resposta ao tecido 

empresarial e institucional da região; ii) a formação cívica, ativa e responsável 

dos jovens e adultos e o reconhecimento destes pela aprendizagem ao longo 

da vida.  

Quanto à Visão da EPV, permeando todo o trabalho desenvolvido e a desenvolver, 

vislumbramo-nos da seguinte forma:   

A Escola Profissional pretende consolidar-se ao nível local e regional pelo 

reconhecimento da qualidade de ensino e das práticas educativas e 

formativas que implementa, de forma a apresentar-se como uma referência 

no ensino profissional e poder alargar as tipologias de intervenção, domínios 

e públicos e continuar a contribuir para o enriquecimento cultural e 

formação cívica dos jovens e adultos.  
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Tendo em conta a missão e visão definidos, a EPV pautará a sua ação pelos 

seguintes Valores: 

Dinamismo; 

Empreendedorismo; 

Humanismo; 

Proximidade; 

Criatividade; 

Dedicação; 

Cooperação; 

Qualidade; 

Competência 

Rigor.  
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Etapa VI 

6.1. Plano de Intervenção 
 

O plano de intervenção foi amplamente discutido e refletido, resultando da 

delimitação do rumo e ritmo que se pretende impor à Escola Profissional Vértice, 

dos desafios e constrangimentos que se lhe colocam e do seu percurso e história. 

Esse ponto de partida concertado com as diferentes propostas apresentadas e 

com os resultados de caracterização e avaliação patentes no diagnóstico 

estratégico demarcaram três eixos prioritários de intervenção para os próximos 

anos que, por sua vez, serão impulsionadas por um conjunto de iniciativas que 

também aqui se apresentam.  

 

Assim, expomos primeiramente as linhas prioritárias de intervenção: 

 

1. Eixo de Intervenção I: Promoção do sucesso educativo, formativo e 

profissional 

2. Eixo de Intervenção II: Projeção, divulgação, promoção da Escola: oferta 

educativa, formativa e socioeducativa 

3. Eixo de Intervenção III: Promoção da comunidade educativa: saúde, 

desporto, cultura, lazer e regulação   

 

Os objetivos e as metas de cada eixo de intervenção do projeto educativo para os 

próximos três anos devem ser consultados no apêndice XIII. 
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Etapa VII 

7.1. Avaliação e divulgação do projeto educativo 

 

7.1.1. Avaliação 

“Face às dinâmicas atuais da sociedade e às permanentes exigências do sistema 

de ensino, a autoavaliação de Escola é um procedimento indispensável e 

incontornável. A sua importância advém de ser um processo de regulação que 

requer implementação de estratégias que conduzam à melhoria da qualidade do 

serviço prestado pela escola, quer ao nível da organização e funcionamento do 

estabelecimento, quer ao nível dos processos pedagógicos”. (Azevedo, 2011:63).  

Em linha com a citação anterior e com as pistas que já foram sendo deixadas ao 

longo deste documento, reconhecemos que uma das iniciativas resultantes deste 

processo de revisão assenta exatamente na continuidade do processo de 

avaliação. 

Para o efeito, será definida uma equipa de trabalho que ficará responsável por 

implementar, analisar e apresentar os instrumentos e resultados da avaliação do 

projeto educativo, de forma processual e intermédia. Concomitantemente, as 

informações recolhidas no quadro da avaliação intermédia serão sistematizadas 

para efeitos de avaliação final, aquando do próximo processo de revisão.  

No esquema que se segue pretendemos apresentar os métodos de avaliação a 

utilizar, bem como a sua periocidade e registo de aplicabilidade. 
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Instrumentos Periocidade Aplicabilidade 

Inquérito por questionário 

aos Encarregados de 

Educação 

Trianual Aquando o processo de revisão do projeto educativo todos 

os encarregados de educação serão convidados a avaliar a 

Escola. 

Inquéritos por questionário 

aos alunos 

Trianual  Aquando o processo de revisão do projeto educativo será 

aplicado a todos os alunos da EPV um inquérito por 

questionário no sentido de avaliar a Escola nas suas 

diferentes dimensões.  

Inquérito por questionário 

aos ex-alunos 

Anual Anualmente e cerca de seis meses após percurso 

formativo, os ex-alunos serão contactados a fim de se 

recolher a informações acerca das situações profissional ou 

académica.  

Inquérito por questionário 

aos Professores e Técnicos 

de Apoio Socioeducativo 

Trianual  

 

 

Aquando o processo de revisão do projeto educativo será 

aplicado o questionário a todo o corpo docente e técnicos 

de apoio socioeducativo. 

Inquérito por questionário 

aos funcionários 

Trianual Aquando o processo de revisão do projeto educativo será 

solicitado a todos os funcionários o preenchimento de um 

questionário para avaliar a ação da Escola. 

Inquéritos por questionário 

às Entidades de FCT 

Anual No final dos processos de FCT será solicitado a todas as 

Entidades que avaliem a Escola, no que respeita à 

organização do processo de FCT. 

Pareceres das Entidades 

Parceiras 

Anual 

Trianual 

Aquando dos processos de candidatura, a Escola solicitará 

às Entidades parceiras, apreciações da cooperação 

estabelecida; 

Aquando do processo de revisão do projeto educativo será 

solicitado às Entidades que se pronunciem sobre os 

protocolos de cooperação estabelecidos. 

 

Taxas de sucesso 

Outros indicadores 

Anual 

 

Avaliação das taxas de conclusão, insucesso, sucesso, 

abandono precoce, anulações de matrícula, participações 

disciplinares; taxas de empregabilidade e de ingresso no 

ensino superior, classificações nos exames nacionais e 

outros indicadores, por turma, ano e escola. 

Relatório de Atividades Anual Para cada atividade inscrita no Plano Anual de Atividades 

será efetuado um relatório descritivo e reflexivo. 

No final de cada ano letivo será elaborado um Relatório 

Anual de Atividades que, para além de avaliar o 
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desenvolvimento das atividades curriculares e 

extracurriculares inscritas no plano anual, faz um balaço 

sobre o decurso do ano letivo em todas as suas dimensões. 

Relatórios de Coordenação Anual Os Coordenadores de Curso elaborarão um relatório 

anualmente sobre um balanço qualitativo do trabalho de 

coordenação nas suas diferentes dimensões e tendo em 

conta o definido no projeto educativo. 

 

Relatórios de Orientação 

Educativa de Turma 

 

 

Anual 

Os Orientadores Educativos de Turma e Diretores de Curso 

elaboram um relatório sistematizado dando conta do 

trabalho desenvolvido, sendo que fazem anualmente um 

balanço qualitativo do trabalho de orientação nas suas 

diferentes dimensões e tendo em conta o definido no 

projeto educativo. 

Relatório SPO  

Por período 

e 

Anual 

Por período, o SPO faz um balanço do trabalho e 

acompanhamento efetuados por turma, sendo que faz 

anualmente, um balanço qualitativo do trabalho 

desenvolvido nas suas diferentes dimensões e tendo em 

conta o definido no projeto educativo. 

 

 

Reuniões 

 

 

------- 

As reuniões de conselho pedagógico, conselho de turma e 

das equipas pedagógicas realizam-se de acordo com a 

regularidade prevista na lei e/ou sempre que se revele 

necessário. Compreendendo a natureza de cada um destes 

conselhos proceder-se-á à elaboração de apreciações e 

avaliações que devem ter impacto na prossecução do 

projeto educativo. 
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7.1.2. Divulgação  

 

“Este processo de comunicação permite estabelecer contactos, partilhar 

informações e trocar conhecimentos; (…) é essencial ao desenvolvimento de um 

quadro de referência comum com vista à promoção e consolidação da sua 

identidade enquanto organização autónoma”. (Azevedo, 2011:77)  

No que respeita à divulgação, começamos por registar que muitas das iniciativas 

inscritas no plano de intervenção já privilegiam uma lógica de divulgação e difusão 

do trabalho da Escola, também os procedimentos de avaliação apresentam e 

comunicam resultados que projetam a Escola e orientam rumos de mudança. 

De acordo, definimos os meios de divulgação interna e externa do projeto 

educativo da Escola para os próximos três anos, não obstante a possível aplicação 

de outros que se venham a revelar mais eficazes e eficientes. 

Plano de Divulgação/Comunicação 

Divulgação/Comunicação Interna Divulgação/Comunicação externa 

 

 Sessão de apresentação do projeto 

educativo  

 Ofícios 

 Ordens de serviço 

 Plano Anual de Atividades 

 Relatórios de atividades 

 Relatório Anual de Atividades 

 Correio eletrónico institucional 

 Reuniões  

 Afixação de cartazes  

 Disponibilização de folhetos ou 

brochuras  

 Vídeo das atividades da Escola  

 Registos fotográficos  

 Mostras de trabalho  

 Sessões de esclarecimento  

 

 Página/sítio oficial da Escola 

 Imprensa local  

 Publicidade: distribuição de folhetos, 

brochuras, cartazes, outdoors 

 Organização de eventos ou atividades 

com projeção junto da comunidade  

 Protocolos e pareceres institucionais   

 Feiras de divulgação 

 Semana Aberta 

 Media social – Facebook Oficial da Escola 

 Participação em 

concursos/iniciativas/projetos 

 Vídeo das atividades da Escola  

 

 

 



 

 

 

Página 126 de 131 

 

 

Bibliografia  

AZEVEDO, Rui (Coord.) Projetos Educativos: Elaboração, Monitorização e Avaliação: 

guião de apoio, (1ª ed.) Agência Nacional para a Qualificação, I.P., 2011. 

 

CENTENO, L.G., SARMENTO, A.L. e SILVA, C. (Coord.). Estudo sobre produtividade e 

condições de trabalho: A organização das Empresas e do trabalho. Assistência Técnica 

ao Pacto Territorial para o emprego do Vale do Sousa. Lisboa. Julho de 1999. 

 

Defourny, J. et al. (1999). L'économie sociale au Nort et au Sud. Paris / Bruxelles: De 

Boeck Université.   

 

Dicionário enciclopédia kokoogan. Coleção do Reager’s Digest. Larousse do Brasil 

Lda. Rio de Janeiro. 1979.  

 

DINIS, Manuel. Costumes e tradições Pacenses. Vila Nova de Gaia. 1987.  

 

DINIS, Manuel. Ermidas e Capelas de Paços de Ferreira. 1ª Edição. S.l. 1985.  

 

Escola de Gestão do Porto. Estudo Estratégico das Industrias da Madeira e do 

Mobiliário de Portugal. AIMMP - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE MADEIRA E 

MOBILIÁRIO DE PORTUGAL. Porto. S.D.  

 

Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Verbo. Lisboa. 1998.  

 

FERRÃO, Bernardo. Mobiliário Português, dos primórdios ao Maneirismo, dos 

primórdios ao Gótico. 1º Volume. Lello e Irmão. Porto. 1990. 

 

Franco, R. et al. (2005). The Portuguese Nonprofit Sector in Comparative Perspective. 

The John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Universidade Católica 



 

 

 

Página 127 de 131 

 

Portuguesa e John Hopkins University. 

http://www.jhu.edu/cnp/pdf/Portugal_Nat_Rpt.pdf.  

 

FREIRE, Fernanda Castro. 50 dos Melhores Móveis Portugueses - Colecção a minha 

escolha. Chaves Ferreira – publicações, S.A. Lisboa. 1995. 

 

GOMES, Paulino. À descoberta do Vale do Sousa – Rotas do património identificado 

Cultural. 2ª Edição. Héstia Editores. Paços de Ferreira. S.D.  

 

PEREIRA, Ricardo (Coord.). Romarias do concelho de Paços de Ferreira, Religiosidade e 

Cultura Popular. Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Paços de Ferreira. 2005. 

 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal (2014). Faculdade de 

Economia e Gestão – Centro de Gestão e Economia Aplicada, encomendado pela 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa.  

 

Plano Local de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências do 

Concelho de Paços de Ferreira (2014). CRI Porto Oriental, Divisão para a Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Porto. 

 

Referencial de Coesão Social – 2014 (2015), Instituto de Estudos Sociais e Económicos. 

Instituto da Segurança Social, I.P. Lisboa. 

 

S.a. As Ruas e Freguesias de Paços de Ferreira. 1ª Edição. Publitrabalho Edições Lda. 

S.l. S.d.  

 

Salamon, M., Sokolowski S., Haddock M. e Tice H. (2012). Portugal’s Nonprofit Sector 

in Comparative Context. Jonhs Hopkins Center for Civil Society Studies. 

 

http://www.jhu.edu/cnp/pdf/Portugal_Nat_Rpt.pdf


 

 

 

Página 128 de 131 

 

Vários autores. O Tempo do Design - Anuário 2000. Centro Português de Design. 

Ano Oito. Nº 21/22. 2000. 

Outras fontes 

AEPF, Estratégia e Competitividade, in Revista Capital do Móvel, nº 31, ano XI, abril de 

2007, pág.: 40-41. 

 

CIDRAIS, Álvaro, Empreendorismo responsável, in Revista Capital do Móvel, nº 34, 

ano XII, abril de 2008, pág.: 20-21. 

 

Folheto informativo, Museu Municipal – Museu do Móvel, Câmara Municipal de 

Paços de Ferreira, 2012. 

 

Folheto informativo, Paços de Ferreira – Capital do móvel, Câmara Municipal de 

Paços de Ferreira, 2012. 

 

LACERDA, Carlos, Paços de Ferreira Capital do Móvel, in Revista Portugal, 2006, pág.: 

6-26. 

 

LEÃO, Manuel, As coisas já não são o que eram…, in Revista Capital do Móvel, nº 22, 

ano 7, Agosto de 2003, pág.: 42 - 45. 

 

LEIRIA, Isabel, Abandono escolar persiste em 43 concelhos, in Jornal Expresso, 9 de 

março de 2012, pág.: 16.  

 

LOURENÇO, Vítor, Produtividade Qualidade, in Revista Capital do Móvel, nº 20, ano 

7, dezembro de 2002, pág.: 46-47. 

 

MEDINA, João e MEDINA, Augusto, A Inovação e as Empresas, in Revista Capital do 

Móvel, nº 34, ano XII, abril de 2008, pág.: 22-23. 

 



 

 

 

Página 129 de 131 

 

Memorando da Agenda da Empregabilidade e das Comissões Municipais de 

Qualificação (2012). Cursos de Aprendizagem – um mar de incertezas: 

caraterização do emprego/desemprego na região e caraterização da oferta 

profissionalmente qualificante existente. 

 

PINTO, Joaquim, O meu Mercedes é maior que o teu !, in Revista Capital do Móvel, nº 

21, ano 7, abril de 2003, pág.: 12-14. 

 

PINTO, Miguel Sá, Estratégia e Competitividade, in Revista Capital do Móvel, nº 31, 

ano XI, abril de 2007, pág.: 20-21. 

 

PINTO, Miguel Sá, Inovação como processo –chave do negócio, in Revista Capital do 

Móvel, nº 34, ano XII, abril 2008, pág.: 16. 

 

S.a. 170º Aniversário de Paços de Ferreira, in Jornal Gazeta, sexta-feira 2 de 

novembro de 2006, pág. 9. 

 

S.a. Praça Dr. Luís com novo visual, in Jornal Gazeta, quinta-feira 27 de julho de 

2006, pág.:12. 

 

S.a. Industria do Mobiliário está em transformação, in Jornal de Notícias, quarta-feira, 

12 de dezembro de 2007. 

 

SILVA, Rosa Fernanda M, Caracterização Geográfica do Concelho de Paços de Ferreira, 

Paços de Ferreira, s.d.  

 

VIRIATO, João, Centro de Informação Turística abriu ontem as portas, in Jornal 

Imediato, Nº269, sexta-feira 12 de novembro 2004, pág.: 8. 

 

VIRIATO, João, Responsabilidade social e cultural: um dever, in Jornal Imediato, 

Nº293, sexta-feira 10 de outubro 2005. 



 

 

 

Página 130 de 131 

 

 

USSMAN, A. M. et. al, Excelência Empresarial: Um modelo a aplicar às micro e 

pequenas empresas, in Revista Capital do Móvel, nº 22, ano 7, agosto de 2003, pág.: 

9-13. 

  



 

 

 

Página 131 de 131 

 

Apêndices 

Apêndice I - Cronograma de operacionalização e distribuição de tarefas 

Apêndice II - Cronograma de operacionalização e distribuição de tarefas: 

atualização no que concerne a calendarização e responsáveis pela sua execução 

Apêndice III - Documentos de apoio aplicados na reunião com a equipa 

pedagógica para a análise SWOT e elaboração do plano de intervenção) 

Apêndice IV - Grelha em excel de caracterização dos alunos da EPV e respetiva base 

de dados no software SPSS  

Apêndice V - Grelha em excel de caracterização dos Encarregados de Educação da 

EPV e respetiva base de dados no software SPSS  

Apêndice VI - Grelha em excel de caracterização dos docentes, técnicos e 

funcionárias da EPV e respetiva base de dados no software SPSS  

Apêndice VII - Relatório da análise e tratamento dos dados do inquérito aplicado 

aos Ex-Alunos da EPV sobre a avaliação que fazem da Escola 

Apêndice VIII - Relatório da análise e tratamento dos dados do inquérito aplicado 

aos Alunos da EPV sobre a avaliação que fazem da Escola 

Apêndice IX - Relatório da análise e tratamento dos dados do inquérito aplicado 

aos Encarregados de Educação dos Alunos da EPV sobre a avaliação que fazem da 

Escola 

Apêndice X - Relatório da análise e tratamento dos dados do inquérito aplicado 

professores e técnicos de apoio socioeducativo da EPV sobre a avaliação que 

fazem da Escola 

Apêndice XI - Relatório da análise e tratamento dos dados do inquérito aplicado 

aos funcionários da EPV sobre a avaliação que fazem da Escola 

Apêndice XII - Relatório da análise e tratamento dos dados do inquérito aplicado 

às Entidades Parceiras sobre a avaliação que fazem da Escola 

Apêndice XIII – Plano de intervenção do projeto educativo para os próximos três 

anos  

 


