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Indicadores AEV – Ano Letivo 2020/2021 

2.º Período 

 

Imbuído de um espírito de constante reflexão sobre as suas práticas, o Agrupamento de Escolas de 

Valdevez procedeu à análise dos resultados obtidos nos indicadores intermédios que nesta fase são 

analisáveis, no âmbito do processo de alinhamento EQAVET. 

Ao analisar os resultados, constata-se que as estratégias delineadas nos conselhos de turma dos cursos 

de EFP estão a surtir efeito e que o Agrupamento está a tomar e consolidar medidas corretas para alcançar as 

metas traçadas. 

De seguida, apresenta-se uma descrição pormenorizada da situação em cada indicador. 

 

1) Taxa de desistência 

O resultado global deste indicador situa-se nos 15,79% agravando-se assim a distância ao objetivo traçado que 

é de 10%. No 2.º período, verificou-se o abandono da escola por parte de 2 alunos com mais de 18 anos para 

iniciar a sua atividade laboral. Os restantes casos de desistência verificaram-se no curso de técnico de 

Mecatrónica Automóvel e está relacionado com a distância entre o seu local de residência e as instalações da 

escola visto que os referidos vivem em concelhos limítrofes de Arcos de Valdevez, mas a rede de transporte 

não é compatível com os horários escolares.  

Identifica-se assim uma área de melhoria que terá de ser refletida na elaboração do próximo Plano de 

Melhoria, a saber: estabelecer uma rede de transportes que permita a frequência dos cursos lecionados no 

AEV por parte de alunos oriundos de concelhos limítrofes.  

Apresenta-se abaixo o quadro resumo dos resultados verificados neste indicador intermédio. 

 

 

Turma 
Ponto 

de 
partida 

N.º de 
alunos que 

ingressaram 

N.º atual 
alunos 

Taxa de 
desistência 

Taxa de 
desistência 
por TR e MT 

Taxa de 
desistência 

Global 

Taxa de  
desistência 
global por  
TR e MT 

10 TEAC 17 1 15 17,64% 17,64% 

15,79% 25,02% 

10 TMEC 25 1 19 32,97% 32,97% 

10 TQA 16 3 15 25,00% 25,00% 
      

11 TAS 24 0 24 0,00% 0,00% 

11 TEAC 25 0 25 0,00% 0,00% 

11 TMEC 18 0 17 5,56% 0,00% 
      

12 TAL 17 0 16 5,88% 0,00% 

12 TEAC 21 0 21 0,00% 0,00% 

12 TMEC 13 0 12 7,69% 0,00% 
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2) Taxa de sucesso 

O resultado global deste indicador situa-se nos 97,14% verificando-se uma melhoria de 4,02% relativamente 

ao período transato o que nos permitiu alcançar e superar o objetivo traçado de 95%.  

Grande parte do período foi desenvolvido em E@D mas quer alunos, quer professores aproveitaram o know 

how adquirido no anterior período em E@D e desenvolveram atividades inovadoras (utilização de ferramentas 

digitais quer para exposição de conteúdos, quer como instrumento de avaliação; participação em 

webinares/palestras; etc.). 

Apresenta-se abaixo o quadro resumo dos resultados verificados neste indicador intermédio. 
 

Turma 
N.º  

alunos 
Alunos com módulos 

em atraso 
Taxa de sucesso 

Taxa de sucesso 
por ano 

Taxa de sucesso 
Global 

10 TEAC 14* 6 ↗ 97,02% ↘ 

98,27%  ↗ 

97,14% 

10 TMEC 19 0 ↘ 100%  ↗ 

10 TQA 15 2 = 97,78% ↗ 
     

11 TAS 22* 4  = 97,90%  ↗ 

97,09% ↗ 11 TEAC 25 16 ↗ 96,13% ↗ 

11 TMEC 17 4  = 97,23% ↗ 
     

12 TAL 17 4 ↘ 94,90% ↗ 

96,06% ↗ 12 TEAC 21 13 ↗ 93,47% ↗ 

12 TMEC 12 2 ↗ 99,80% ↘ 

* A turma integra alunos com medidas seletivas 

3) Taxa de absentismo 

A taxa global de absentismo verificada no 2.º período foi de 5,39%, acima da meta estabelecida (< 4 %) tendo-

se verificado um aumento significativo relativamente ao 1.º período. 

Na turma 12 TAL apenas 1 aluna regularizou a sua situação pelo que a outra aluna continua a contribuir 

bastante significativamente para a taxa de absentismo da turma. 

Na turma 10 TMEC verificou-se uma descida da taxa de absentismo que resulta da regularização administrativa 

das transferências efetuadas pelos alunos. 

Nas restantes turmas, o aumento da taxa de absentismo deve-se às dificuldades no cumprimento das regras 

definidas pelo Agrupamento para o ensino em E@D, a saber: comparecer no horário estipulado no plano 

semanal; manter a câmara ligada; responder caso seja questionado nas aulas síncronas e assíncronas. 

De referir que todas as situações de falta de equipamento tecnológico foram prontamente resolvidas pela 

direção  

Apresenta-se abaixo o quadro resumo dos resultados verificados neste indicador intermédio. 
 

Turma Absentismo Turma (%) Ano Absentismo por ano (%) Absentismo Global 

10 TEAC 7,78 % ↗ 

10.º Ano 5,55 % ↗ 5,39 % ↗ 10 TMEC 2,52 % ↘ 

10 TQA 6,34 % ↗ 
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11 TAS 2,48 % ↗ 

11.º Ano 3,68 % ↗ 11 TEAC 5,53 % ↗ 

11 TMEC 3,04 % ↗ 
    

12 TAL 8,53 % ↗ 

12.º Ano 6,94 % ↗ 12 TEAC 7,90 % ↗ 

12 TMEC 4,39 % ↗ 

4) Ocorrências disciplinares 

Conforme se pode verificar pelos resultados apresentados na tabela abaixo, as ocorrências disciplinares foram 

muito reduzidas. 

 

 10 TEAC 10 
TMEC 

10 TQA 11 TAS 11 TEAC 11 
TMEC 

12 TAL 12 TEAC 12 
TMEC 

N.º Ocorrências 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

Média/aluno 0,06 ↘ 0 ↘ 0,06 ↘ 0 = 0 ↘ 0,14 ↘ 0 ↘ 0,05 ↘ 0,08 ↘ 

Média  0,04 ↘ 

 

 

A Equipa EQAVET 

Arcos de Valdevez, 27 de abril de 2021 

 

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de:  

 

Legenda: 

TAL - Técnico de Análises Laboratoriais. 

TAS - Técnico Auxiliar de Saúde. 

TEAC - Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores. 

TQA - Técnico da Qualidade. 

TMEC - Técnico de Mecatrónica Automóvel. 

 


