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Indicadores AEV – Ano Letivo 2020/2021 

3.º Período 

 

Este documento é um relatório dos indicadores do Agrupamento de Escolas de Valdevez nos cursos de EFP, 

reportando-se os dados ao final do ano letivo 2020/2021. 

 

1) Taxa de desistência 

O resultado global deste indicador situa-se nos 15,79% pelo que o objetivo traçado de 10% não foi atingido. 

No 2.º período, não se verificou nenhuma desistência pelo que o quadro se mantém igual ao apresentado 

nesse período. 

Tendo em conta que, em resultado da orientação vocacional, se abriram 4 turmas para ir de encontro às 

preferências dos alunos espera-se que no próximo ano letivo, os resultados deste indicador melhorem. 

 

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 97,65% verificando-se uma melhoria de 0,51% relativamente 

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

Para além das estratégias referidas nos relatórios anteriores é importante realçar a disponibilidade, da maioria 

dos professores, para apoiar e motivar os alunos na prossecução do sucesso académico. 

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* 9 ↗ 96,68% ↘ 

98,83%  ↗ 

97,65% ↗ 

10 TMEC 19 0 = 100%  = 

10 TQA 15 1 = 99,82% ↗ 
     

11 TAS 22* 3  ↘ 99,22%  ↗ 

96,64% ↘ 11 TEAC 25 10 ↘ 95,16% ↘ 

11 TMEC 17 4  = 95,53% ↘ 
     

12 TAL 16 1 ↘ 93,75% ↘ 

97,49% ↗ 12 TEAC 21 2 ↘ 98,27% ↗ 

12 TMEC 12 0 ↘ 100%  ↗ 

* A turma integra alunos com medidas seletivas 

3) Taxa de absentismo 

A taxa global de absentismo verificada no 3.º período foi de 3,12%, abaixo da meta estabelecida (< 4 %) 

reforçando a excecionalidade verificada no 2.º período em E@D. 

As turmas 12 TAL e 11 TMEC apresentam percentagens acima dos 4% e, no caso do 11 TMEC, uma ligeira 

subida relativamente ao período passado. Esta situação deve-se ao facto de ambas as turmas incluírem alunos 

fora da escolaridade obrigatória que não compareciam às aulas mas não rescindiram contrato.  

 

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

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

10 TEAC 2,43 % ↘ 

10.º Ano 2,44 % ↘ 

3,12 % ↘ 

10 TMEC 1,84 % ↘ 

10 TQA 3,06 % ↘ 
    

11 TAS 1,75 % ↘ 

11.º Ano 3,32 % ↘ 11 TEAC 3,27 % ↘ 

11 TMEC 4,93 % ↗ 
    

12 TAL 5,25 % ↘ 

12.º Ano 3,61 % ↘ 12 TEAC 3,79 % ↘ 

12 TMEC 1,78 % ↘ 
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4) Ocorrências disciplinares 

Conforme se pode verificar pelos resultados apresentados na tabela abaixo, a participação e registo de 

ocorrências disciplinares continua a ser residual.  

Estes resultados poderiam ser considerados muito positivos se não existisse um discurso informal que 

contraria estes dados.  

Assim, para consolidar a robustez destes dados sugere-se que as referências a comportamentos menos 

corretos não sejam consideradas pelos DT e os docentes e/ou assistentes operacionais sejam incentivados a 

registar a ocorrência.  

 

 10 TEAC 10 
TMEC 

10 TQA 11 TAS 11 TEAC 11 
TMEC 

12 TAL 12 TEAC 12 
TMEC 

N.º Ocorrências 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Média/aluno 0 ↘ 0 = 0 ↘ 0 = 0 = 0 ↘ 0 ↘ 0,05 = 0 ↘ 

Média  0,01 ↘ 

 

No 3.º período estamos em condições de apresentar resultados de outros indicadores que consideramos 

relevantes. 

5) Resultados FCT (Formação em Contexto de Trabalho) 

Os resultados da FCT são muito bons em todas as turmas e a média global aproxima-se muito da meta 

estabelecidade para 2022/23. 

Salvo raras exceções, devidamente referenciadas nas atas, o desenvolvimento da FCT decorreu com 

normalidade. Os alunos demonstraram responsabilidade, empenho e conhecimentos que lhes permitiu obter 

estes resultados. Todas as entidades mostraram disponibilidade para continuar com a parceria. De referir que 

26% dos alunos foram convidados a prolongar o trabalho durante o período de férias.  

Turma 
N.º  

alunos 
Média por turma Média por ano Média Global 

10 TEAC 14* 16,07 

16,69 

17,06 

10 TMEC 19 16,73 

10 TQA 15 17,27 
    

11 TAS 22* 16,77 

17,2 11 TEAC 25** 16,73  

11 TMEC 17** 18,10 
    

12 TAL 16** 17,47 

17,28 12 TEAC 21 17,43 

12 TMEC 12 16,94 

 

** Um aluno não realizou FCT por falta de assiduidade. 
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6) Resultados PAP (Prova de Aptidão Profissional) 

Os resultados médios das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do 3.º ano dos cursos de EFP podem ser 

considerados bons e a média estabelecida para 2022/23 já foi alcançada. 

As turmas de TEAC e TMEC apresentam resultados abaixo da meta. As características de um grupo de alunos 

em cada turma, devidamente referenciado em atas, e o confinamento do 2.º período foram fatores que 

influenciaram a não obtenção de melhores resultados.   

Turma 
N.º  

alunos 
Média por turma Média Global 

12 TAL 16* 17,07 

16,23 12 TEAC 21 16,05 

12 TMEC 12 15,58 

 

* Um aluno não realizou PAP por falta de assiduidade. 

 

7) Satisfação dos alunos 

Conforme se pode verificar no anexo 1, os resultados nos 1.º e 2.º anos são, globalmente, muitos bons. No 3.º 

ano, apesar de positivos, não verifica-se uma avaliação bastante menos satisfatória. 

Uma explicação possível poderá estar relacionada com o facto das medidas implementadas decorrentes do 

projeto EQAVET terem incidido mais nesses anos.  

Relativamente à avaliação dos professores feita pelos alunos, globalmente, verifica-se a mesma tendência.  

Os resultados foram compilados num documento (anexo 2) que se encontra arquivado na direção e que 

poderá ser consultado por cada agente envolvido. 

 

A Equipa EQAVET 

Arcos de Valdevez, Agosto 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. 

 


