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“O mais importante na vida não é saberes onde estás, mas sim para onde vais.”
Goethe
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APRESENTAÇÃO
O Projeto Educativo da Escola Profissional de Vouzela desenvolve-se assente em três
momentos: o acolhimento, a formação e a integração dos nossos jovens de hoje.
É nossa vontade formar cidadãos ativos na transformação da sociedade, dotando-os de
ferramentas que lhes permitam tornar-se autónomos, responsáveis, críticos e solidários, capazes de
implementar a mudança no sentido da construção de um mundo progressivamente melhor.
Procuramos incutir hábitos de vida saudáveis, incentivar a prática física e desportiva bem
como comportamentos de segurança nos alunos, para que estes os possam por em prática no
quotidiano.
Pretendemos construir um instrumento dinâmico que se quer atento ao meio, que valoriza
o património natural e histórico-cultural da região, marca distintiva da identidade de cada
elemento da comunidade, através da criação de projetos inovadores e que se relacionem com as
principais valências da nossa escola. Queremos fazê-lo em associação com os nossos parceiros ou
outras entidades nacionais/internacionais, para que possam tornar-se uma mais-valia didáticopedagógica, apostando num ensino de qualidade eminentemente prático, baseado no saber ser e
saber fazer, forjando um cidadão consciente e ativo, assim como um profissional de qualidade.
É nosso objetivo desenvolver uma pedagogia de caráter afetivo, emocional e respeitadora
da integridade e pessoalidade, onde o ser humano seja o centro de toda a atenção e haja o respeito
permanente pelos seus direitos e deveres.
A EPV é uma escola que tem vindo a desenvolver o sucesso dos alunos, nos vários
momentos do seu percurso educativo e formativo de forma a promover a igualdade de
oportunidades, a valorização do espaço e do trabalho, favorecendo a aquisição de saberes
científicos, tecnológicos e profissionais, permitindo desta forma o ingresso na vida ativa ou o
prosseguimento de estudos (Integrar).
Para que se cumpra esta estratégia, a escola desenvolve, através dos seus órgãos, um
conjunto de ações, investindo numa cultura de boas relações interpessoais, em material
pedagógico, infra-estruturas de apoio às atividades letivas e ao bem-estar de todos os
intervenientes do processo educativo.
Pretendemos imprimir valores transversais e basilares à sociedade e à dimensão humana, como o
conhecimento, o sentido de justiça, a cidadania, a solidariedade, a responsabilidade, o respeito pela
diferença, a identidade cultural, a inclusão e a dignidade da pessoa humana.
Temos esperança nos nossos alunos, os adultos do amanhã, que contribuirão para um mundo
melhor, mais desenvolvido, mais sustentável, mais exigente, mais solidário. Temos esperança nos
profissionais que aqui exercem funções, no seu esforço de atualização permanente e no seu
contributo ativo para criação de uma escola profissional de excelência.
Por fim, temos esperança no envolvimento parental e da comunidade, no seu compromisso
para participarem e se envolverem no processo educativo, fortalecendo os laços entre a escola, as
famílias e a comunidade, de modo a ultrapassar-se a perspetiva de uma escola prestadora de
serviços e caminhar-se para a formação de parcerias de aprendizagem.
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1 .CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA SUA ATIVIDADE

1.1. DEFINIÇÃO DE ESCOLA
“A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador
dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos
capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram.”
(Lei de Bases do Sistema Educativo)
Nos últimos anos, com uma velocidade vertiginosa, assistimos a profundas mudanças
ideológicas, culturais, sociais e profissionais, na sociedade em geral e na Escola em particular. Num
mundo de mudanças, onde se vive o risco e a incerteza, é necessário desenvolver novas
racionalidades, outros valores e arriscar novos códigos de conduta individuais e organizacionais.
Neste contexto, é importante que se olhe a Escola com um outro ‘olhar’ ganhando
dimensão a sua qualidade educativa, de organização específica de educação formal cuja realidade é
socialmente construída por uma multiplicidade de atores com formação, percursos e perspetivas
educativas diferentes, mas que devem convergir para um propósito comum – melhorar a qualidade
do ensino e da educação, de modo a responder às necessidades de cada indivíduo e do meio. Será,
pois, como um locus de encontros e relações que a Escola se vai construindo e ganhando a
personalidade própria que a caracteriza e formaliza os comportamentos dos seus membros.
A Escola não pode ignorar que é uma instituição que educa através da sua própria
organização, regras e cultura. Uma parte significativa das aprendizagens dos alunos resulta do
currículo oculto desenvolvido no interior da própria Escola. Ao longo dos anos de escolarização os
contextos institucionais modelam a personalidade dos alunos, pois o sistema social escolar
influencia significativamente a definição de papéis, normas, expectativas, valores e crenças que os
alunos interiorizam e, por consequência, condiciona o seu aproveitamento mas também a sua
personalidade e as suas respostas afetivas. Assim, importa incrementar uma verdadeira cultura de
escola, estruturante do seu funcionamento e capaz de aglutinar todos os seus atores em torno de
um projeto educativo de escola comum e partilhado, de aumentar a sua eficácia e de conduzir os
alunos a um bom rendimento escolar e a uma boa formação no domínio axiológico.
A Escola existe para prestar um serviço às famílias e à sociedade com quem estabelece um
compromisso moral – educar, formar indivíduos responsáveis, cidadãos conscientes e
participativos, com uma efetiva implementação do princípio da igualdade de oportunidades para o
sucesso escolar, dando-lhes as ferramentas necessárias à plena integração num mundo cada vez
mais globalizado e dinâmico. Com o objetivo de ser uma ‘people processing organization’, a nossa
escola deve preocupar-se com o sucesso dos alunos tanto ao nível das aprendizagens como ao nível
da sua formação global como indivíduos, pelo que deve pugnar por uma cultura capaz de educar
para a cidadania – para a competência, para a responsabilidade e para o civismo.
Numa dinâmica de inclusão e participação defendemos uma escola que aceita a diversidade,
capaz de integrar a unidade e o pluralismo, reconhecendo as diferenças e fazer com que elas sejam
origem de inovação e enriquecimento recíprocos. A ideia de interação como algo que preencherá a
relação humana é assumida como essencial para a criação de um melhor ambiente para a
aprendizagem e para o desenvolvimento das relações interpessoais. Esta é uma exigência de uma
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Escola melhor e mais eficaz, uma Escola verdadeiramente inclusiva onde no child left behind. E, face
à multiplicidade de formas de viver, aprender, conhecer e produzir que coexistem e que
contribuem para a sua renovação criativa, a nossa escola tem de ser um espaço aberto à mudança.
Mudança de mentalidades e atitudes, de práticas pedagógicas, com implicações profundas no
plano da organização e da gestão curricular e no descentramento das respostas às questões
educativas.
Estas mudanças são ainda reclamadas pelas novas atribuições cometidas à Escola,
nomeadamente no que se refere à inserção na sociedade num continuum de educação ao longo da
vida. A elevação dos níveis de qualificação da população adulta do concelho (e dos concelhos da
área de influência da escola) deverá ser igualmente um objetivo estratégico em consonância com a
aposta nacional feita neste domínio.
Entretanto, subsiste em muitos lugares a ideia de que as escolas simplesmente funcionam.
Cada ano, cada dia, repetem-se as mesmas rotinas sem sabermos muito bem porquê e para quê.
Importa que a nossa escola se confronte com o desenrolar da sua atividade num processo holístico
simultaneamente avaliativo e formativo. A nossa escola deve assumir uma atitude antecipativa em
vez de adaptativa, antever a concordância do poder legislativo com vista a dotar-se de capacidade
de funcionar. É necessário, pois, transformar a nossa escola numa organização aprendente. Numa
organização capaz de se autoavaliar, porquanto a autoavaliação proporciona o conhecimento
necessário para orientar a mudança, no sentido da melhoria da qualidade e do sucesso escolar ao
permitir identificar os setores bem sucedidos, mas também aqueles que revelam problemas. A
implementação de uma verdadeira cultura de autoavaliação deverá ser um dos principais pilares
fundacionais da escola e do projeto educativo da escola.
A exigência crescente de uma sociedade global, assente no primado da informação e da
técnica, leva-nos a estar atentos às novas tecnologias da comunicação e informação. A escola deve
estar atenta a esta realidade e incrementar e universalizar o uso dessas tecnologias sempre com os
olhos no desenvolvimento integral dos alunos e dos restantes atores educativos.
A prossecução desta nossa conceção de Escola exige esforços contínuos na conquista de uma maior
autonomia para a nossa escola para que possamos conceber um projeto adaptado ao seu contexto,
capaz de responder às necessidades dos seus destinatários, que mobilize todos os atores da
instituição e que permita gerir o currículo em conformidade com a realidade dos seus alunos.
1.2. FORMAÇÃO/CONSTITUIÇÃO DA ESCOLA
A Escola Profissional de Vouzela, pertença da Câmara Municipal de Vouzela, iniciou a sua
atividade em outubro de 1991.
A carência de mão-de-obra especializada no ramo da Hotelaria da Região e a elevada
percentagem de alunos que abandonavam a escola sem um mínimo de preparação para a vida, foi a
razão que levou alguns vouzelenses a sonhar com a criação da Escola Profissional.
Desde o primeiro instante, a ideia base foi sempre a Hotelaria, não só por a Região de Lafões incluir a
zona termal de S. Pedro do Sul, mas também porque toda a região detém fortes potencialidades
turísticas que é preciso explorar.
Esta terá sido a ideia base de todo o projeto, mas, na data da sua criação, surgia também no
concelho o desejo da sua zona industrial como instrumento de desenvolvimento regional. E, por tudo
isto, nasce a Escola Profissional, desde logo com duas vertentes: Hotelaria e Eletricidade, cursos de nível
2 da U.E., que deram formação inicial a uma centena de jovens.
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Com a evolução do Ensino Profissional, a Escola viu-se obrigada a enveredar por formação de
técnicos de nível 3 da U.E. nunca se afastando da ideia inicial – cursos na área de Hotelaria/Turismo,
Eletricidade/Eletrónica e Construção Civil.
Atualmente, são maioritariamente cursos de nível IV que, além de conferirem um certificado
profissional, conferem também a equivalência ao 12º ano, permitindo aos jovens o prosseguimento de
estudos.
A média anual de jovens que frequenta a Escola é de 240 alunos, beneficiando, todos eles, da
refeição do almoço e subsídio de transporte ou alojamento.
O número de professores é de cerca de 40, alguns deles já na situação de formadores internos da
Escola.
A Escola pode orgulhar-se, hoje, de possuir um conjunto de requisitos que a colocou em ótimas
condições para ministrar um ensino da melhor qualidade: salas amplas e bem mobiladas, oficinas para
aulas práticas equipadas com tudo quanto é necessário, serviços de apoio, como reprografia,
biblioteca, espaços de convívio amplos e funcionais, assim como um corpo docente qualificado e
profundamente empenhado na obtenção do sucesso dos seus alunos.
Desde 2006 que a escola se vocacionou para as áreas da Mecânica, Eletrónica e Eletricidade,
construindo mais de 400m2 de área coberta de oficinas apetrechadas com tecnologia de ponta. No ano
de 2016, esta área terá sido ampliada com a construção de uma nova oficina e duas salas de aula.
Com a abertura de novos cursos, nomeadamente, Design de Moda, Massagem de Estética e BemEstar e Esteticista, houve uma adaptação de algumas salas, tendo sido criado um Ateliê de Costura e
uma sala de Massagem de Estética e Bem-Estar e Esteticista, criando assim um ambiente propício à
aprendizagem e à formação.
1.3. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO E DA ESCOLA
A Escola Profissional de Vouzela está inserida no concelho de Vouzela, a menos de 30 Kms
de Viseu, a cerca de 100 Kms de Coimbra e do Porto e a 50 kms de Aveiro, numa região encravada
na bacia hidrográfica do Vouga, tendo a sul a Serra do Caramulo. Contém a zona central da famosa
terra de Lafões, com tradições já anteriores ao século XII.
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O nome Vouzela virá de Vaucacela (Vouguita – traduzido à letra), nome de um riacho que
atravessa a vila e, hoje, com deturpação: o Zela. Segundo Amorim Girão, a sua origem entronca na
época romana e a sua importância, na altura, devia-se a estar situada no cruzamento de duas vias
militares romanas, ainda hoje visíveis e com pontes em bom estado. Outras opiniões localizam a
sua origem em inícios do século VIII, quando cavaleiros Visigóticos conviviam com os
conquistadores Árabes, usando de certa liberdade em troca de alguns tributos. Há disso exemplos
na tradição oral: A Lenda de Figueiredo das Donas:
No Figueiral figueiredo
A no Figueiral entrei
Seis niñas encontrara
Seis niñas encontrey
Poesia feita por D. Guestu a Orélia, quem sabe… aqui encarcerada pelo rei mouro…

A primeira notícia documentada, sobre esta vila, data do século XI e diz respeito a um
convento aqui existente: Mosteiro de Santa Maria e S. Salvador. Diz o povo que seriam estas
paredes e o largo que ainda se chama “Largo do Convento”. Em 1307 D. Dinis concede-lhe feira (a
realizar nos nossos dias nas primeiras quartas – feiras do mês) e D. Duarte atribuiu-lhe chefia
administrativa, como Concelho. Era constituída por 44 freguesias e assim permaneceu até 1834.
Desta data até aos nossos dias a sua importância decresce (presentemente com doze freguesias),
verificando-se atualmente um ressurgir, através da criação de indústrias várias. Foi uma vila
importante, assim o atestam as casas solarengas, a Igreja Matriz (românica), a Misericórdia, os
Paços Municipais, a Casa dos Távoras, o que lhe confere ótimas possibilidades de aproveitamento
turístico, tanto mais que se encontra bem servida de estradas: a A25 e a E.N. 16, para não falar da
beleza natural que a cerca e a enquadra. A população dedica-se maioritariamente à agricultura,
praticada em moldes arcaicos, de subsistência, embora comecem a aparecer explorações sob
formas mais desenvolvidas. No entanto toda esta estrutura social, tradicionalista, patriarcal,
arcaica, está a mudar com o aparecimento de novas indústrias. No setor dos serviços há de tudo
um pouco: correios, tribunal, bancos, centro de saúde, jardim-de-infância, ensino até ao 12º ano,
cineteatro, pensões, cafés, restaurantes…O comércio, como tudo o resto, está também a pretender
sair de um certo marasmo ancestral, havendo já várias lojas de antiguidades, vestuário,
supermercados, lojas de artigos tradicionais e locais. No aspeto sociocultural e recreativo tem sido
feito um grande esforço no sentido de proporcionar às populações do Concelho os mais variados
espectáculos de música, teatro, exposições diversas, havendo diversos momentos, ao longo do ano,
com atividades sazonais, temas da natureza, que chamam as pessoas à vila. A enriquecer toda esta
atividade há algumas coletividades que ajudam a dinamizar algumas freguesias do Concelho: Banda
de Música de Vouzela, de Paços de Vilharigues, Cambra e Moçâmedes, com respetivas escolas de
músicas; grupos de teatro e alguns grupos de cantares. O Concelho dispõe também de uma
Biblioteca Municipal, de um Museu, também ele Municipal, de um jornal semanal – Notícias de
Vouzela – e de uma rádio local – Rádio Vouzela. O Parque Municipal disponibiliza as Piscinas
Municipais (onde se pode aprender ou praticar natação) e um pequeno Ginásio que permite a
prática de algumas atividades físicas. Complementando estes espaços, temos o Polivalente
Municipal e a Piscina do Parque de Campismo que, durante a época de calor, permite bons
períodos de lazer. Curiosamente, uma das maiores riquezas culturais do Concelho são atividades
tradicionais, como o artesanato, o folclore e a gastronomia. O artesanato permanece ainda vivo e
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sob formas interessantes: tecelagem e cestaria em Cambra e cultura do linho em Paços de
Vilharigues. O folclore chega-nos através dos ranchos de Campia, Fornelo, Vilar e S. Miguel do
Mato. Podemos dizer que a gastronomia celebrizou Vouzela com a conhecida “Vitela de Lafões” e o
Vinho Verde da região. Na doçaria há a registar os famosos Pastéis de Vouzela, as Raivas, os
Caladinhos, as Gemas, os Folares, …Também do passado vem a “Capucha”, traje típico feito em
burel, verdadeiro ex-libris do concelho. O concelho de Vouzela faz parte do distrito de Viseu com
uma área aproximada de 188 Kms2, por onde se distribuem as doze freguesias que o compõem.
Os cursos candidatados pela EPV são escolhidos de acordo com as necessidades do mercado
de trabalho definidas pelo Ministério da Educação. É aposta da escola e sua política, investir bem o
dinheiro de que dispõe em cursos com empregabilidade. É uma responsabilidade que assume
perante os jovens, a região e o país.
Mas, para que tudo corra pelo melhor são necessárias condições objetivas. E esta escola
tem-nas: bons equipamentos, boas instalações, recursos humanos e uma forte ligação ao tecido
empresarial.
Tem cerca de 240 alunos distribuídos pelos cursos de educação e formação e profissionais
(Nível IV) em duas grandes áreas já com tradição: Técnico de Manutenção Industrial e Técnico de
Restauração, ambos nas diversas variantes. Anualmente, apenas no nível IV, abre um curso de uma
área diversa de acordo com as necessidades do mercado e as aspirações dos jovens.
A Escola Profissional de Vouzela está instalada num espaço que não foi inicialmente
pensado para ser uma escola, era o espaço onde, durante vários anos, existiu a Cooperativa
Agrícola de Vouzela. No entanto sofreu várias transformações e um grande investimento que
permite, hoje em dia, ser um espaço bonito, colorido e totalmente equipado com salas de
informática, laboratórios apetrechados (serralharia, CNC, cozinha, sala restaurante, oficinas, salão
de cabeleireiro, ateliê de costura, sala de massagem e de estética e um laboratório de Biologia,
Física e Química), biblioteca e espaços de convívio.
A escola tem, ainda, um bar onde os alunos podem tomar o pequeno-almoço e o lanche e
que funciona, também, como sala de convívio. A cantina é um local muito agradável onde alunos,
professores e funcionários almoçam. A comida é de excelente qualidade e muito bem
confecionada. Esta escola não tem ginásio para as aulas de Educação Física tendo os alunos que se
deslocar para as instalações da Câmara Municipal que ficam no centro da vila. Aí dispõem de
ginásio, campos de futebol, basquetebol, andebol, ténis e piscina. Quando está bom tempo, as
aulas de Educação Física são no Campo das Chãs, um campo de futebol de relva sintética, localizado
junto à escola.
Os alunos, em ambos os ciclos de formação, realizam estágios curriculares (formação em
contexto de trabalho) cuja finalidade é proporcionar ao aluno, mediante contacto com o contexto
real do exercício da sua profissão, a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento das
competências adquiridas no seu percurso académico, visando uma melhor qualificação do futuro
profissional. Mas, para além da experiência no campo profissional, das interações de
relacionamento humano, da vivência prática, do contacto com o ambiente e a realidade do
trabalho profissional, esta formação permite ainda contribuir para a formação social e humana do
estudante, bem como promover a integração entre a escola, o meio empresarial e a comunidade.
Nesse sentido, vão ao encontro deste propósito todos os serviços de restauração que a Escola
efetua, permitindo aos alunos, o contacto, com a realidade do trabalho, com o espírito de equipa,
com a organização necessária e com os timings que enriquecem e fazem sobressair os alunos que
daqui saem, para o mercado de trabalho.
Após uma caminhada de 25 anos de ensino, a Escola Profissional jamais poderá ser vista
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como uma via menor no processo educativo. É, isso sim, uma via de ensino diferente, porque mais
virada para o aprender fazendo, mais ajustada às necessidades de formação e valorização
profissional de todos aqueles que procuram ingressar mais cedo no mundo do trabalho com uma
qualificação profissional. Uma mais-valia, pela bagagem que permitem adquirir, a quem procura a
EPV.
O financiamento da EPV é maioritariamente assegurado pelos apoios à exploração
provenientes do POCH – Programa Operacional Capital Humano (85%). A restante fatia (15%) provém
do Orçamento de Estado.
A EPV é uma entidade adjudicante nos termos do nº.2 do art.º 2.º do Código dos Contratos
Públicos.
A atividade formativa da EPV cresceu significativamente até 2013 e a partir dessa altura a
atividade formativa tem-se mantido constante quanto ao número de turmas e de alunos, embora
com uma quebra sucessiva do financiamento, resultante das alterações nas regras do financiamento
e nas modalidades de formação.
Atualmente, temos uma utilização máxima das instalações, sentindo-se uma necessidade de
aumentar e melhorar os espaços físicos existentes, estando já concluídas uma oficina de mecatrónica
automóvel e duas salas de aula. Contudo são necessárias algumas obras de manutenção nos edifícios
da EPV.

Mod.EPV.DP61.0

Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

Aprovado

Data

Página

DP

30.01.2018

10de43

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO
A EPV, enquanto escola profissional, assume a responsabilidade de ACOLHER, FORMAR E
INTEGRAR pessoas para o futuro. Proporcionar a aquisição de conhecimentos científicos e
tecnológicos, de acordo com as especificidades educativas de cada aluno, de forma a garantir a sua
empregabilidade e a sua plena realização pessoal e profissional.
VISÃO
Ser uma escola de referência para um ensino e formação de qualidade, credível junto dos
interessados institucionais e particulares, promovendo a inclusão de todos os envolvidos e uma
plena integração no mercado de trabalho e na sociedade.

DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E SOCIAL

INCLUSÃO
DIÁLOGO

INSERÇÃO DO
ALUNO NO
MERCADO DE
TRABALHO

FORMAÇÃO
CENTRADA

PERMANENTE COM
TECIDO
EMPRESARIAL

AQUISIÇÃO DE
COMPETÊNCIAS
CIENTÍFICAS E
TECNOLÓGICAS
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VALORES
A EPV norteia a sua ação pelos paradigmas educacionais do século XXI. Estes afiguram-se
como os pilares que permitem concretizar a sua missão: ACOLHER, FORMAR E INTEGRAR.
Assim, baseia o seu processo de ensino/aprendizagem nos seguintes valores:
. FORMAR para:
- Saber ser;
- Saber estar;
- Saber fazer;
- Saber pensar;
- Saber sentir;
. Proporcionar uma formação sólida e credível, reconhecida pelos seus públicos-alvo e pela
comunidade em geral;
. Possibilitar uma formação em ambiente de trabalho real, através dos serviços de restauração que
a EPV realiza e pelos quais é conhecida e reconhecida pela comunidade local e pela região de
Lafões;
. Educar para a empregabilidade;
. Proporcionar a aquisição de competências focadas na inovação, na mudança e no
empreendedorismo.
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3. POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO
A EPV entende que a Qualidade é fundamental e prioritária, no segmento da sua atuação e
acredita que só um forte compromisso com a melhoria contínua da Organização, permitirá
desenvolver e fornecer todo o serviço segundo a sua Missão e que vá ao encontro da sua Visão.
A EPV assume gerir a sua organização pela Qualidade, através de um Sistema de Gestão da
Qualidade que expressa a sua identidade, assim como pela definição dos princípios e objetivos de
gestão:
 Formação qualificante de jovens com perfil ajustado ao tecido empresarial local/regional;
 Abertura à inovação:
 Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial e outras organizações nacionais e
internacionais;
 Cumprimento dos requisitos emanados pela legislação e normas aplicáveis no sentido de
garantir a qualidade e excelência dos serviços prestados;
 Aposta na comunicação interna e na disponibilidade de informação relevante para todos os
departamentos;
 Promoção da satisfação dos colaboradores, alunos, famílias, empresas, outras instituições e
comunidade envolvente;
 Desenvolver e implementar metodologias conducentes à melhoria contínua.

3.1 ORGANOGRAMA ORGANIZACIONAL E SERVIÇOS OFERECIDOS
De forma a assegurar uma maior eficácia na realização dos objetivos, expectativas e
interesses dos alunos, a EPV incrementou um conjunto de serviços, que trabalhando em
simultaneidade, garantem o bom funcionamento da escola, sendo estes os seguintes:
- Direção Pedagógica;
- Direção Financeira e Administrativa;
- Serviços Administrativos;
- Serviços de Psicologia e Orientação;
- Educação Especial;
- Reprografia/Papelaria;
- Bar;
- Biblioteca.
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4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
A escola, tal como qualquer entidade, atua em interação com o meio. O espaço envolvente
condiciona a vida das organizações, seja pela economia, pela sociedade, cultura, política ou até por
via da legislação. Para levar a cabo a sua missão, a escola precisa de recursos humanos, materiais e
financeiros. A avaliação das condições proporcionadas pelo meio e a resposta que a escola, como
organização, apresenta fazem parte da avaliação diagnóstica, através da identificação dos seus
pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades.
O resultado deste diagnóstico estratégico foi sistematizado numa matriz síntese, a matriz
SWOT (da terminologia anglo saxónica strenghts, weaknesses, opportunities, treats). A análise
resultante deste cruzamento permite delinear as estratégias a implementar para o
desenvolvimento e melhoria da sua ação.
4.1 ANÁLISE SWOT
Apresentam-se, seguidamente, uma seleção dos atributos da Escola Profissional da Vouzela
(pontos fortes e pontos fracos) e das condições de desenvolvimento da sua atividade
(oportunidades e constrangimentos)
Essa seleção identifica os aspetos estratégicos que caracterizam a EPV e define as áreas
onde devem incidir os seus esforços de melhoria.
Os relatórios elaborados pelas equipas inspetivas que intervencionaram, no domínio da
avaliação externa, apresentaram uma seleção dos atributos (pontos fortes e fracos) e das condições
de desenvolvimento da sua atividade (oportunidades e constrangimentos).
PONTOS FORTES DA EPV
. Temos uma experiência de 25 anos
na organização e execução de formação
de dupla certificação escolar e profissional;
. Conhecemos o território onde
desenvolvemos a nossa atividade;
. Fazemos interação com o tecido económico
e social local;
. Procuramos a adequabilidade da
oferta formativa às necessidades da
região evidenciadas pelos agentes
económicos e sociais;

PONTOS FRACOS DA EPV
. Estamos numa região de baixa densidade;
. A dependência quase exclusiva do Estado
para financiamento da nossa actividade, que leva
a uma dificuldade na gestão financeira e
de tesouraria;
. A baixa capacidade de autonomia financeira,
que advém da natureza não lucrativa da
atividade da Escola;
. A crescente necessidade de recurso ao
crédito bancário para viabilizar o
funcionamento da escola, com elevados
encargos bancários;

. Temos bons equipamentos e instalações;
. Temos recursos humanos experientes
e competentes;

. A necessidade de melhoria das instalações
e equipamentos, designadamente para as
novas áreas de formação;
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. A necessidade de investir na implementação
de um Sistema de Garantia da Qualidade
alinhado com o Quadro EQAVET;

. Temos experiência na organização e
execução de formação de adultos;
. Oferecemos um ensino centrado no treino
e na prática, no contacto com as
necessidades reais em ambiente de
trabalho, através dos estágios em empresas
da grande área da Manutenção Industrial, e
dos serviços de Restauração que a
escola realizam (e pelos quais a EPV é
já conhecida) .
Existem actualmente alguns CONSTRANGIMENTOS EXTERNOS, designadamente:
. Baixas taxas de natalidade, que se traduzem na redução do n.º de alunos;
. Há uma obrigatoriedade de concertação da oferta formativa, definida na CIM Dão Lafões;
. No quadro do PT2020 há uma exigência de cumprimento de indicadores de realização e
de resultados pouco realistas e penalizantes para a Escola;
. Houve uma redução da tabela dos custos unitários em 5% no EP;
. Há penalização no financiamento pela perda de alunos;
. Há um subfinanciamento dos cursos CEF e dos Vocacionais (as verbas são insuficientes);
. Há um subfinanciamento das turmas com 2 saídas profissionais (região de baixa densidade);
. Há atrasos sistemáticos nos pagamentos dos adiantamentos / reembolsos/ saldos;
. Especula-se que não estão acautelados os recursos suficientes, em sede de programação
do Portugal 2020, para garantir o financiamento dos cursos profissionais e CEF até ao final
do período de programação;
. Não há medidas de apoio/financiamento para a melhoria das instalações;
. Há uma nova forma de gestão das escolas profissionais assente na implementação de um
sistema de garantia da qualidade;
. Contudo, numa visão de médio e longo prazo importa que se tenha em conta que, a nível nacional,
as políticas de educação e formação, definidas pelo actual governo apontam para o reforço
do ensino profissional.
Assim, identificamos as seguintes OPORTUNIDADES:
. O aumento da idade da escolaridade obrigatória (para os 18 anos);
. A aposta nos cursos de dupla certificação escolar e profissional;
. A crescente sensibilização para a valorização dos recursos humanos pelas empresas;
. Há novamente uma aposta na oferta formativa para adultos, quer em percursos mais curtos
(FMC) quer em percursos mais longos (EFA);
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4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO EQAVET
Iniciámos em março de 2016 a implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade
alinhado com o Quadro EQAVET. Segundo a ANQEP, esta é uma aposta estratégica assumida a nível
nacional para a rede de escolas profissionais, que decorre dos compromissos assumidos por Portugal
junto da Comissão Europeia no quadro da relação de parceria estabelecida para o período de 2014 a
2020.
A nível legislativo, o Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, que estabelece o regime jurídico
das escolas profissionais privadas e públicas, estipula nos artigos 60º e 61º que as escolas
profissionais devem implementar sistemas de garantia da qualidade alinhados com o quadro de
referência EQAVET e que compete à ANQEP, I.P. promover, acompanhar, apoiar e certificar as escolas
na implementação desses processos. (ANQEP)
No âmbito da monitorização do cumprimento da condição ex-ante 10.4. que é regularmente
assegurada pela Comissão Europeia, é necessário que todas as escolas profissionais adiram ao
processo de implementação de sistemas de qualidade alinhados ainda em 2016.
A adesão e a posterior implementação dos sistemas de garantia da qualidade alinhados com o
EQAVET serão critério de avaliação para a definição da rede de ofertas de dupla certificação a partir
do ciclo formativo de 2017/18. (ANQEP, email de 3/11/2016).

Mod.EPV.DP61.0

Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

Aprovado

Data

Página

DP

30.01.2018

17de43

5. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
Face a este diagnóstico consideram-se como prioritárias quatro grandes áreas de intervenção:
Organização e Gestão Pedagógica; Formação; Recursos Humanos e Materiais e Segurança que se
traduzem nos seguintes objetivos gerais:
1.
2.
3.
4.
5.

Manter a identidade da Escola;
Melhorar o sucesso educativo e reduzir o abandono escolar;
Melhorar o comportamento dos alunos/diminuir a indisciplina;
Promover a gestão curricular articulada e o trabalho colaborativo;
Promover a visibilidade e a imagem da escola (implementando uma cultura de segurança e
incrementando participação efetiva das famílias e da comunidade na vida da organização;
6. Promover a formação do pessoal docente e não docente;
7. Rentabilizar os recursos (humanos, administrativo-financeiros, de espaços e de
equipamentos).
Os objetivos gerais serão desdobrados em objetivos específicos, cuja concretização será feita
através de metas que especificam o resultado a alcançar; serão ainda formulados indicadores,
objetivamente verificáveis que possibilitarão a avaliação do Projeto Educativo.
As metas propostas são pensadas para o espaço de um quadriénio.
Foram utilizadas, como instrumentos para a definição dessas metas, referências estatísticas nacionais e de
escola, relativas ao último ano.
Referências Nacionais (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação - GEPE):
Evolução das taxas de retenção e de desistência no ensino secundário.
Referências de Escola:
Evolução das taxas de abandono.
Evolução das taxas de conclusão.
Evolução das taxas de empregabilidade.
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6. ÁREAS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO DA FORMAÇÃO
Com a abertura do ensino profissional nas escolas públicas, as escolas profissionais têm
sentido dificuldades na abertura de novas turmas, sendo esta dificuldade transversal a todas elas. Esta
constatação deve-se ao facto de as escolas da rede pública influenciarem os alunos que terminam o 9º
ano de escolaridade para a sua continuidade na escola pública, ignorando, por vezes, quaisquer opções
vocacionais dos mesmos.
Para contrariar este facto, a EPV tem apostado numa divulgação e comunicação mais ativa das
ofertas formativas de que dispõe, de modo a chegar aos potenciais candidatos, sendo desta forma que,
apesar das dificuldades sentidas, tem conseguido a manutenção e até o aumento do número de
turmas.
A intenção da EPV é destacar-se em duas grandes áreas distintas e oferecer aos formandos
as melhores oportunidades de formação, de estágio e até de trabalho efetivo, mantendo sempre o
princípio do aprender fazendo, que é aquilo que nos distingue e torna diferentes.
Cursos Profissionais – nível IV Técnico de :
- Cozinha – Pastelaria;
- Restaurante – Bar;
- Manutenção Industrial: – Eletromecânica;
- Mecatrónica Automóvel;
- Mecatrónica;
- Massagem de Estética e Bem-Estar;
- Esteticista;
- Design de Moda;
CEFs – nível II
- Cozinheiro/a;
- Eletromecânico de Manutenção Industrial;
As ofertas de formação têm-se mantido nestes últimos anos, porque, de acordo com as
reuniões do Conselho Consultivo, do Pedagógico e da Direção, conclui-se que estas são as áreas de
formação com melhor saída profissional, sendo também das mais procuradas pelos alunos.
Contudo, todos os anos, é aberta meia turma de uma nova área de formação, como dinâmica
de diversificação da oferta formativa. Neste ano letivo de 2016/2017 abriu o curso profissional de
Técnico de Massagem e Bem-Estar. Prevê-se que no ano de 2017/2018 abra o curso Esteticista.

SPOV
O Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional (SPO) tem como objetivo a intervenção
psicológica que é destinada a toda a comunidade educativa e é assegurado por dois psicólogos,
embora as necessidades do Agrupamento justificassem a existência de mais técnicos.
Presta apoio psicológico e psicopedagógico, em colaboração com educadores e professores,
assegura a orientação escolar e profissional aos alunos do 9º ano e participa na estruturação de ofertas
educativas diversificadas na escola (percursos curriculares alternativos, cursos de educação-formação).
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Em colaboração com órgãos de gestão, órgãos pedagógicos e instituições externas, realiza
ações de formação para pessoal docente e não docente, e sessões de reflexão sobre educação com os
pais/encarregados de educação.
O serviço de psicologia e orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio educativo,
com autonomia técnica e dever de confidencialidade, integrada na rede escolar, que atua de forma
articulada com outros serviços de apoio à escola e comunidade.
ATIVIDADES

OBJETIVOS



Funções de
avaliação e/ou
acompanhamento
psicológico de
alunos.












Orientação

escolar, vocacional
e profissional.




DESTINATÁRIOS

Identificar e analisar as causas de insucesso
escolar e propor as medidas tendentes à sua
eliminação ou minimização;
Prestar
apoio
psicopedagógico
mais Comunidade
adequado a cada situação de acordo com a educativa
problemática evidenciada;
Colaborar com os docentes, procurando
estratégias
eficazes
de
minimização/superação
de
dificuldades
apresentadas pelos alunos.
Promover a sua plena integração na escola;
Promover e reforçar positivamente a
autonomia e autoestima dos alunos na
construção
do
seu
processo
de
aprendizagem;
Respeitar o princípio da participação
voluntária, privacidade e confidencialidade
(salvo as exceções previstas no Código
Deontológico da Ordem dos Psicólogos
Portugueses).

Apoiar os alunos no processo de
desenvolvimento da sua identidade pessoal e
Comunidade
do seu projeto de vida;
educativa
Informar os alunos sobre o percurso, saídas
profissionais e competências das várias
profissões;
Utilizar os instrumentos de despiste
vocacional mais adequados a cada situação
(aptidões, interesses e personalidade);
Sensibilizar os alunos para a importância da
escola no seu projeto de vida futura.

CALENDARI
ZAÇÃO

2017/2020

2017/2020

2017/2020

Envolvimento e
intervenção

Informar a família relativamente à evolução
dos seus educandos e demais assuntos
(assiduidade, pontualidade, comportamento,
…) em estreita ligação com os Diretores de

Comunidade
educativa

Mod.EPV.DP61.0

Aprovado

Data

Página

DP

30.01.2018

20de43

Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

parental


Articulação com os
diferentes agentes
educativos, entre
os quais outros
psicólogos,
trabalho em rede
com outros
técnicos.






Mobilização dos
recursos da
comunidade /
Parcerias Externas
(tecido
empresarial,
associações,
entidades
promotoras de
educação e
formação,
municípios,
centros de saúde,
centros regionais
da segurança
social, entre
outros)





Turma;
Garantir igual tratamento a todas as famílias
(e seus educandos), não discriminando em
razão de qualquer tipo de fator ou condição.

Promover a boa prática da psicologia,
prestando colaboração aos colegas (não
duplicando intervenções) e encaminhando
Comunidade
para outros técnicos (psiquiatras,
educativa
pedopsiquiatras,…) sempre que haja a
impossibilidade de assumir a intervenção.
Garantir a uniformidade da intervenção, não
sobrepondo formas de atuação.

Contribuir para a realização das finalidades
das organizações como as quais colaboramos,
garantindo a cooperação institucional;
Informar os parceiros externos sempre que a
situação o justifique (Comissões de proteção Comunidade
de Crianças e Jovens, Segurança Social, educativa
Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências,…);
Articular,
com
outras
instituições,
nomeadamente, ações de apoio e
sensibilização aos alunos (formações ao nível
da alimentação, higiene, violência em
contexto escolar, consumo de substâncias
ilícitas, planeamento familiar, entre outras).

2017/2020

2017/2020

2017/2020
Participação nas
reuniões tidas por
convenientes,
nomeadamente
nos Conselhos de
Turma e Conselho
Pedagógico.





Apoio ao
desenvolvimento

Colaborar no planeamento e definição de Comunidade
estratégias de ação e intervenção;
educativa
Participar
ativamente
nas
reuniões,
promovendo iniciativas que se coadunem
com os objetivos da psicologia.

Colaborar, na sua área de especialidade, com Comunidade
os órgãos de direção, administração e gestão educativa
da escola;
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do sistema de
relações da
comunidade
educativa




Participação em
atividades

promovidas pela
Escola

Colaboração no
planeamento,
organização e
execução dos
estágios
curriculares,
trabalhando em
articulação com os
Diretores de
Curso.



Ações de
divulgação dos
cursos promovidos
pela EPV, dentro
do recinto escolar
e junto de escolas
da rede pública e
privada dos
Distritos de Viseu
e Aveiro



Avaliação da
formação







Organização dos
processos de



Articular com a Docente de Educação Especial
informações e procedimentos, relativamente
às situações que abrangem alunos com
necessidades
educativas
de
caráter
permanente.

2017/2020

Aumentar a empatia e o contacto direto com Comunidade
educativa
os alunos;
Promover o contacto informal com todos os
elementos da comunidade educativa e
aumentar a participação em atividades
escolares.

Apoiar nos contactos com as empresas, Comunidade
sempre que necessário, para colocação de educativa
alunos em situação de estágio

Dar a conhecer os cursos CEF e profissionais
previstos para os anos letivos, entre 2017 e
2020;
Sensibilizar os alunos para a importância da
escolha de cursos com empregabilidade
(aplicação da política empregabilidade da
EPV).

Alunos dos Ensino
Básico e
Secundário dos
Distritos de Viseu e
Aveiro

Conhecer os níveis de satisfação/insatisfação Comunidade
dos
alunos
face
ao
curso
e educativa
professores/formadores
(aplicação
de
inquérito a todas as turmas);
Melhorar os aspetos considerados menos
positivos, a implementar no ano letivo
seguinte.

2017/2020

2017/2020

2017/2020

2017/2020

Proceder à seleção de candidatos de acordo
Comunidade
com determinado perfil;
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seleção de
candidatos para os
cursos
profissionais.

Acompanhamento
do percurso
profissional dos
alunos diplomados



Encaminhar, sempre que possível, os alunos educativa
para os diversos cursos profissionais, de
acordo com as suas aptidões e interesses.



Estabelecer contactos telefónicos com o
intuito de averiguar a sua situação face ao
emprego e/ou prosseguimento de estudos Comunidade
educativa
(contacto semestral);
Acompanhar os alunos após a conclusão do
curso, nomeadamente na sua inserção na
vida ativa;
Dar a conhecer as ofertas de emprego locais,
regionais e nacionais;
Elaborar uma base de dados com a situação
profissional dos alunos diplomados.
Acompanhar o percurso profissional dos
alunos diplomados, por um período mínimo
de um ano após a conclusão dos seus
estudos.







2017/2020

2017/2020

A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Uma Escola, que se quer inclusiva e apta para acolher e reter no seu seio todas os jovens,
inserida numa sociedade democrática, não pode abdicar destes princípios basilares:
. As crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas, que a
elas se devem adequar através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro das
necessidades evidenciadas;
. É imperioso que se assegure um quadro de socialização enriquecedor em que todas as crianças
aprendam a viver e a conviver com a diferença;
. Ultrapassando uma perspetiva igualitarista, de pendor uniformizante, garante do acesso e sucesso
educativos, importa que se assumam as diferenças e a diversidade, se trabalhe a partir delas, para
que cada um possa, socialmente enquadrado, desenvolver as suas potencialidades.
O princípio da inclusão apela assim, para uma escola que tenha em consideração a criança/aluno
como um todo, respeitando o desenvolvimento a três níveis primordiais: académico, socio
emocional e pessoal, de forma a proporcionar-se uma educação apropriada e dirigida à
maximização do seu potencial.
No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem assegurar a
gestão da diversidade, do que decorrem diferentes tipos de estratégias que permitam responder às
necessidades educativas dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Neste contexto,
esta escola situa-se numa perspetiva claramente inclusiva, regida pelo Decreto-Lei n.3/2008, de 7
de janeiro, reconhecendo, legitimando e impulsionando práticas educativas inclusivas.
Os documentos originais dos alunos acompanhados pela docente de Educação Especial
constarão num dossiê próprio dos mesmos, sendo considerados confidenciais mas com
possibilidade fundamentada de consulta por parte dos intervenientes no processo educativo dos
alunos.
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Face mais visível do atendimento a alunos com necessidades educativas de caráter
permanente, a docente de Educação Especial é, atualmente, uma professora especializada que,
articulando com toda a Comunidade Educativa, promove o potencial de funcionamento
biopsicossocial dos alunos, é um facilitador em termos de socialização, acesso e sucesso educativos
e faz a ponte entre a família e a escola.
Integrada numa equipa multidisciplinar, a docente de Educação Especial, pede-se que
exerça, aliando profissionalismo a sensibilidade, as seguintes funções;
• Diagnóstico, Planificação e Programação – desenvolvendo programas que respondam às
necessidades dos alunos;
• Prestação de apoios diretos – apoiando a formação integral do aluno;
• Prestação de apoio indireto – apoiando o(s) professor(es) na elaboração e execução de programas
educativos individuais; participação nos Conselhos de Turma, na definição e avaliação das medidas
educativas, nomeadamente adequações curriculares individuais e currículos específicos individuais;
• Formação em serviço – colaborando na formação do docente do regular e dos membros da
comunidade escolar que careçam ou desejem formação nesta área;
• Formação parental – apoiando pais e/ou encarregados de educação, envolvendo-os no processo
educativo;
• Administração e Gestão – colaborando na elaboração de documentos uniformizados (PEI, PIT,
etc.) na constituição de equipas multidisciplinares necessárias à avaliação dos alunos por referência
à Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - versão crianças e jovens.
O Atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente terá
como referencial os seguintes princípios:
• Defender sempre os superiores interesses da criança/aluno e, dentro do quadro legal, contar com
a colaboração dos Pais e/ou Encarregados de Educação;
• Ter sempre em consideração as características e necessidades concretas, rigorosamente,
diagnosticadas;
• Garantir a adequação das medidas educativas ao perfil de funcionalidade dos alunos;
• Acautelar os materiais didáticos e os métodos de ensino adaptados e relevantes para a vida dos
alunos;
• Promover metodologias de intervenção transdisciplinares;
• Criar ambientes que maximizem o seu potencial e que garantam interação com os pares.
Na atualidade, cada vez se assume mais que o grande desafio das sociedades é o da equidade dos
seus sistemas de ensino. Equidade de um sistema estruturalmente diverso e onde emergem
resistências múltiplas a qualquer processo simplista de uniformização. O desafio educativo deixa de
ser o das crianças e jovens em risco para passar a ser o da escola em risco de insucesso, o do
sistema educativo em risco de ineficácia e o da sociedade que arrisca a sua coesão social (CNE,
2004).
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7. PROJETOS DE FORMAÇÃO A DESENVOLVER E EM DESENVOLVIMENTO
A formação de professores deve visar a valorização da prática pedagógica e científica, tendente
a atingir dois objetivos: a melhoria dos resultados escolares e a redução do abandono escolar.
A auscultação das necessidades formativas do pessoal docente da escola deverá ser feita à luz dos
princípios veiculados pelo projeto educativo, pelos resultados da autoavaliação, pelas diretrizes
emanadas no plano de melhoria, assim como das necessidades sentidas pela direção executiva, da
avaliação de desempenho docente, do conselho pedagógico, da coordenação dos diretores de turma e
de curso.
A formação de pessoal não docente, assistentes operacionais e assistentes técnicos, deverá ter
em linha de conta as necessidades identificadas pelos órgãos competentes, dependendo dos
formadores externos que o Centro de Formação possa alocar a esta área da formação.
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8. RECURSOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS
A Escola tem privilegiado a estabilidade do corpo docente, dadas as vantagens que daí
resultam. Dispõe de um conjunto de docentes internos (efetivos), para ministrar as componentes
de formação sociocultural e científica. São treze docentes/formadores nas áreas de português,
inglês, francês, matemática, física, gestão, sociologia, história, geografia, área de integração,
cozinha/pastelaria, restaurante/bar, mecânica, eletricidade e eletrónica. Todos os formadores
desta escola têm vários anos de experiência na formação. Muitos deles estão na EPV desde o início
da sua criação (1991). Outros colaboram com a escola há 16, 15, 8 ou mais anos. Para além disso,
há formadores com vários anos de experiência no ensino público e noutras entidades de formação.
A nossa escola dá grande importância à experiência profissional. Dispõe de um grupo de
profissionais nas diversas área de formação, que apresentam uma vasta experiência, que procuram
uma constante atualização dos seus conhecimentos e desenvolvimento das suas competências. São
profissionais pautados pela qualidade com que lecionam e transmitem de forma eficiente e eficaz
os seus conhecimentos aos alunos de forma a motivar e incentivar para o “aprender fazendo”. A
maior parte dos formadores da componente tecnológica são, simultaneamente, empresários, pelo
que conhecem profundamente a realidade do trabalho e a qualidade da sua formação é maior .
GERÊNCIA
DIREÇÃO EXECUTIVA
CONSELHO CONSULTIVO
GESTÃO DA QUALIDADE
DIREÇÃO PEDAGÓGICA
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CORDENAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS
GABINETE DE PSICOLOGIA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIRETORES DE CURSO
RESTAURAÇÃO COZINHA-PASTELARIA
RESTAURAÇÃO RESTAURANTE - BAR
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ELETROMECÂNICA
MECATRÓNICA
ESTETICISTA
DESIGN DE MODA
MASSAGEM DE ESTÉTICA E BEM-ESTAR
CEF ELETROMECÂNICA
CEF COZINHA

José Lino Tavares
José Lino Tavares
Suzana Martins
José Lino Tavares
Catarina Pinheiro
José Lino Tavares
Suzana Martins
Amália Ferreira
Célia Lopes
Sónia Ladeira
Maria Cunha
João Fernandes
José Silva
Manuel Lima 10ºano
Fernando Batista
Aline Ferreira
Filipa Ferreira
Inês Paiva
Manuel Lima / Nuno Simões
Licínia Sousa /Lurdes Bragança
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DIRETOR DE TURMA
DIRETOR DE TURMA

DIRETOR DE TURMA

Eugénia Morgado
Fernando Batista
Filipa Ferreira
Inês Paiva

DIRETOR DE TURMA

Isabel Tavares
João Almeida
João Fernandes
José Silva
José Pedro Almeida
Licínia Sousa
Manuel Lima
Maria Cunha
Maria de Lurdes Bragança
Maria Lúcia Ferreira

DIRETOR DE TURMA

Mónica Cera

DIRETOR DE TURMA

Nuno Simões

DIRETOR DE TURMA

Pedro Manita
Sabrina Caetano

DIRETOR DE TURMA

Sandra Nogueira

DIRETOR DE TURMA

Sónia Ladeira
Susana Alves
Tiago Silva
Vítor Lino
Vítor Coelho
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Zita Laranjeira

DIRETOR DE TURMA

FUNCIONÁRIOS
Catarina Silva

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Luísa Alves

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Maria Eugénia Matos

CONTABILIDADE

Tiago Almeida

CONTABILIDADE

Tânia Cabral

CONTABILIDADE

Nuno Simões

INFORMÁTICA

António Jorge Almeida

MANUTENÇÃO

Amália Ferreira

AÇÃO EDUCATIVA

Maria Manuela Almeida

AÇÃO EDUCATIVA/BAR

Maria Natália Batista

AÇÃO EDUCATIVA

Maria Olinda Marques

AÇÃO EDUCATIVA

Sara Soares

COZINHA E REFEITÓRIO

Anabela Lindinho

COZINHA E REFEITÓRIO + AAE

Eugénia Castanheira

COZINHA E REFEITÓRIO

Maria Adelina Lopes

COZINHA E REFEITÓRIO + AAE
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9.INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

O edifício escola é composto por dois pavilhões construídos em betão armado. De uma
forma mais detalhada podemos referir a existência de: 15 salas de aula; 2 salas/laboratórios de
informática e multimédia; 3 salas de arrecadação de material didático; 1 gabinete de trabalho de
professores; 1 sala de desenho técnico; 4 salas de arquivo;1 laboratório de CNC com 8
computadores; 3 salas de mecatrónica, eletricidade e eletrónica; 1 laboratório de físico-química; 1
cozinha pedagógica; 1 sala restaurante para formação; 1 biblioteca, 1 secretaria, 1 gabinete de
direção pedagógica, 1 gabinete de direção financeira, 1 gabinete de psicologia; 1 sala de receção; 1
oficina de soldadura, 1 oficina de mecatrónica automóvel; 1 refeitório com cozinha.
A Escola Profissional de Vouzela dispõe de laboratórios de eletricidade/eletrónica,
serralharia, CNC e salas de informática, completamente apetrechados, com todos os equipamentos
necessários para a prática nas áreas de eletromecânica, mecatrónica e mecatrónica automóvel. São
mais de 450 m2 de área coberta ao dispor dos alunos destas áreas. Todas as salas teóricas estão
bem equipadas com quadros interativos que são muito vantajosos, tratando-se de ferramentas
bastante práticas e estimulantes. Todas elas possuem um quadro branco, um expositor para
trabalhos ou informações, mesas e cadeiras confortáveis, 1 armário e ligação à internet através de
wireless. A EPV dispõe de uma biblioteca bem apetrechada, com uma ampla sala de leitura, com 4
mesas de trabalho e vários computadores para uso dos alunos. Esta biblioteca tem uma docente
responsável que orienta os alunos/jovens sempre que necessário, nomeadamente na preparação
dos exames. Este espaço está também reservado para trabalhos de grupo ou funciona como sala de
estudo. É um espaço que proporciona um ambiente tranquilo propício ao estudo, trabalho e
reflexão. O horário de funcionamento é das 9h às 17h ou após esse horário, caso os alunos
manifestem essa necessidade. Todos os locais estão devidamente abrangidos pelas normas de
higiene e segurança, com implementação e acompanhamento de uma empresa de referência no
ramo, o que garante a qualidade, funcionalidade e diminuição de riscos da utilização dos espaços,
estando, inclusivamente, previsto no caderno de encargos de aquisição do serviço de Higiene e
Segurança no Trabalho. A Escola tem ainda um responsável técnico pela exploração das instalações
elétricas, com reconhecimento de TRIESP pela DGEG.
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10. DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES
Festival das Sopas
O Festival das Sopas, um dos maiores eventos gastronómicos da região, é organizado e
dinamizado pela Escola Profissional de Vouzela desde o ano 2009, tendo já concretizado a oitava
edição. É o evento que mais pessoas reúne na vila de Vouzela e é um orgulho para a EPV promover
os seus cursos e criar laços com os alunos, as suas famílias e os principais promotores
(empresas/restaurantes e hotéis da região) num momento com tanta visibilidade.
Promover a nossa escola, sobretudo o curso de restauração, e o concelho de Vouzela são os
principais objectivos do Festival que já é um marco em Lafões. Mas também acaba por ser uma
montra para as PAPs dos cursos da área da Mecatrónica, da Mecatrónica Automóvel e da
Eletromecânica, trabalhos que são ali vistos por milhares de pessoas, para além das famílias dos
alunos envolvidos.
É sem dúvida uma das bandeiras da nossa escola, pelo envolvimento de todos os seus
colaboradores, alunos e empresas parceiras, sempre na intenção de mostrar mais e melhor da EPV.
Feira Empresarial
No ano letivo 2016/2017 os alunos do Curso Técnico de Secretariado da Escola Profissional
de Vouzela e no âmbito da Prova de Aptidão Profissional, nasceu a 1ª Feira Empresarial “Vouzela
Empreender”. As alunas criaram projetos que integraram o Programa da Feira. Com a colaboração
da Associação Empresarial de Lafões e da Câmara Municipal de Vouzela, a nossa escola fez este
sonho acontecer. As alunas do curso realizaram um trabalho brilhante, tendo contactado mais de
100 empresas, das quais conseguiram 40 expositores. Estiveram também presentes o Gabinete de
Inserção Profissional, o CLDS3G e o Gabinete de apoio ao empresário, a Associação Empresarial de
Lafões e a Escola Profissional.
Para a EPV, este evento foi muito importante para estreitar a ligação com o tecido
empresarial, mostrar o dinamismo da nossa escola, a versatilidade, a preparação dos nossos alunos
e a qualidade da formação, promovendo uma constante adaptação às necessidades do mercado de
trabalho e aos requisitos das empresas.
Prémio Ilídio Pinho
A Fundação Ilídio Pinho pretende aplicar a valorização dos seus activos na sua perenidade e
em ações que contribuam para o desenvolvimento da Ciência, da Economia, da inovação
tecnológica, da difusão da Cultura Portuguesa e para o reforço da solidariedade entre os povos, de
modo a que todos se integrem no modelo de globalização com que são confrontados.
No ano letivo 2015/2016, decorreu a 12º Edição do Prémio Ilídio Pinho “Ciência na Escola”.
A EPV concorreu com cinco projetos, tendo, dois deles, sido selecionados neste concurso de
ideias.
Programa Erasmus +
É objetivo da Escola Profissional de Vouzela continuar a candidatar-se ao Programa Erasmus
+ que visa a promoção, essencialmente, de intercâmbios, de cooperação e de mobilidades entre
sistemas de formação a nível europeu, no sentido de estes se estabelecerem enquanto referência
mundial de qualidade, tendo como objetivos específicos:
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- Contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida e
promover elevados níveis de desempenho;
- Apoiar a criação de um espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida;
- Contribuir para melhorar a qualidade das possibilidades de aprendizagem ao longo da vida
existentes nos estados membros;
- Reforçar o contributo da aprendizagem ao longo da vida para a coesão social, a cidadania ativa, o
diálogo intercultural, a igualdade entre homens e mulheres e a realização pessoal;
- Contribuir para a promoção da criatividade, da competitividade e da empregabilidade, bem como
para o desenvolvimento do espírito empreendedor;
- Promover a aprendizagem de línguas e a diversidade linguística;
- Reforçar o papel da aprendizagem ao longo da vida na criação de um sentido de cidadania
europeia baseado na compreensão e no respeito dos direitos humanos;
Incentivar a melhor utilização possível dos resultados e dos produtos e processos inovadores e
assegurar o intercâmbio de boas práticas, no intuito de melhorar a qualidade nos setores da
educação e da formação.
Projeto + Contigo – Promoção de saúde mental e prevenção de comportamentos suicidários na
comunidade educativa
A ARSC, em conjunto com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) e em
parceria com a Direção Regional de Educação do Centro e instituições hospitalares da região,
promove o projeto + Contigo. Este projeto regional, desenvolvido em meio escolar pelo
Departamento de Saúde Pública e Planeamento e pela ESEnfC, tem como população-alvo os alunos
de escolas do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário da região Centro.
A Escola Profissional de Vouzela, através de uma candidatura realizada em parceria com o
ACES Dão Lafões, Equipa Saúde Local UCC Lafões, conseguiu a aprovação do projeto para aplicação
às turmas 1º A e 2º B (cursos de educação e formação), no decorrer do ano letivo 2017/18.
Os objetivos gerais do Projeto são: promover a saúde mental e bem-estar em jovens do 3º ciclo e
secundário; prevenir comportamentos autodestrutivos; prevenir o suicídio; combater o estigma em
saúde mental; criar uma rede de atendimento de saúde mental. Desenrola-se essencialmente em
cinco etapas:
Numa primeira fase é realizada a formação/sensibilização junto dos encarregados de
educação/pais. Ao longo do ano letivo, as equipas de saúde escolar fazem a avaliação e realizam a
intervenção com os alunos, em sala de aula, com base num guião de intervenção (metodologia
expositiva, interrogativa e interativa, role-play e jogos socio terapêuticos) e articula com as
entidades envolvidas (ex: equipa de saúde do aluno, psicólogos) na orientação dos casos
identificados. Na quinta etapa faz-se a avaliação da intervenção através da parametrização de
variáveis como o coping, bem-estar, autoconceito e depressão.
Este Projeto reveste-se de crucial importância na medida em que são abordadas várias
problemáticas/perturbações relacionadas com a adolescência e início da idade adulta, tais como,
baixa auto-estima, depressão, ansiedade, problemas relacionais, comportamentos suicidários,
entre outros. Intervir em saúde escolar é interceder numa fase precoce do desenvolvimento em
que (ainda) é possível “moldar”, de forma positiva, comportamentos e atitudes, atuando a
um nível dito primordial de prevenção em saúde.
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Projeto de Solidariedade “Missão Coolaborar”
Esta iniciativa anual consiste na a angariação de alimentos e alguns bens para serem
distribuídos pelos alunos mais carenciados da escola. A Missão Coolaborar acontece na época do
Natal, em que a comunidade escolar está mais sensibilizada para a partilha e a união. Em que, de
uma forma muito simbólica, os alunos são chamados a oferecer algo aos que mais precisam. É uma
missão cujo objetivo é mobilizar e também sensibilizar os alunos para a solidariedade, para a
diferença e para o bem-estar dos que nos são próximos.
Serviços de Restauração EPV
Os serviços de Restauração que a nossa escola realiza, ao longo do ano letivo, são já uma
bandeira EPV. O reconhecimento manifestado, pela comunidade em geral, comprova a qualidade
dos serviços, e consequentemente qualidade do ensino. Estes eventos, constituem-se como uma
mais-valia, na formação de cada aluno, pois as aprendizagens, em trabalho real, possibilitam uma
consolidação de competências no desempenho das suas funções enquanto profissionais na área da
restauração, quer no curso de Cozinha/Pastelaria, quer no curso de Restaurante/Bar.
A participação dos alunos EPV neste tipo de eventos, é, também, uma estratégia de
remediação e de procura do sucesso dos alunos.
Empreendedorismo
A EPV tem participado no Concurso Municipal de Ideias e Negócios desde o inicio desta
atividade, organizado pelo Município de Vouzela e a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões
com vista a promover o empreendedorismo, iniciativa empresarial e espírito de inovação.
A nossa escola, tem sido, muitas vezes vencedora do concurso, tendo já estado na final
Intermunicipal, no IPV de Viseu, por diversas vezes.
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11. PARCERIA E PROTOCOLOS
A escola existe há mais de 25 anos e ao longo desse período tem criado raízes profundas,
revelando-se firmemente inserida no meio, tendo uma participação ativa no desenvolvimento local
e regional, que se reflete num conjunto de parcerias de colaboração com outras entidades, com
destaque para as autarquias e instituições do âmbito da saúde, trabalho, educação, justiça e
segurança social.
A EPV tem solicitado os pareceres a várias empresas no sentido de perceber se os cursos
têm empregabilidade no mercado de trabalho. Os pareceres têm sido sempre favoráveis e para
além do tecido empresarial, temos ainda contado com a aprovação de outras entidades como o
Centro de Emprego Dão-Lafões, o Município de Vouzela, a Associação Empresarial da Região de
Viseu (AIRV) e Associação Empresarial de Lafões (AEL). Até aqui, a estratégia da Escola Profissional
de Vouzela tem respondido de forma cabal ao desafio lançado a partir das orientações do
Ministério da Educação ao nível das prioridades formativas. Pretende-se uma resposta às
necessidades das empresas da região de Lafões (meio onde está inserida a escola) com vista a
colmatar e contrariar as elevadas taxas de desemprego sentidas em todo o País.
A EPV tem protocolos celebrados com inúmeras empresas e entidades da região e de todo o
país. Para além disso, promove visitas de estudo a empresas e realiza a Feira Empresarial de
Vouzela com o intuito de aproximar a escola ao tecido empresarial e estabelecer relações de
simbiose.
Esta está solidamente inserida na região, tendo uma participação ativa no desenvolvimento
local e regional, estabelecendo para o efeito um conjunto de parcerias de colaboração com outras
entidades/instituições, sendo de destacar: Parceria na “Rede Social”, organizada através de um
Conselho Local de Ação Social, iniciativa do Município de Vouzela; Parceria com o Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) na implementação do
Programa de Respostas Integradas (PRI), no concelho de Vouzela, com o objetivo de trabalhar a
problemática das toxicodependências; Parceria com o Centro de Saúde de Vouzela/ACES na
implementação de projetos de educação para a saúde (Programa Saúde Escolar), que envolve
temáticas pertinentes como a saúde oral, alimentação/nutrição, acidentes/primeiros-socorros,
higiene geral (pessoal/espaços). Parceria com a AFTEBI (Escola Tecnológica da Beira Interior) e a AIP
(Associação Industrial Portuguesa), que resultou no funcionamento de dois cursos: Técnico de
“Refrigeração e Climatização” e “Eletrónica e Telecomunicações”. No âmbito da parceria existente
com a AFTEBI, temos em funcionamento dois Cursos de Especialização Tecnológica (Nível V):
Tecnologia Mecatrónica e Gestão da Produção (Supervisor da Produção); Articulação com
instituições e estruturas regionais no âmbito da educação, justiça e segurança social (Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens, Centro Distrital de Viseu - Núcleo de Infância e Juventude (NIJ) /
Equipa de Assessoria Técnica aos Tribunais (EMAT), entre outros. O principal objetivo é apoiar as
situações de maior vulnerabilidade. Pata além do referido, temos ainda parceria com instituições e
empresas das áreas de formação ministradas, visando a realização de estágios e formação em
contexto real de trabalho.
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12. OBJETIVOS E INDICADORES
De acordo com a Estratégia de Desenvolvimento, os objetivos gerais serão desdobrados em
objetivos específicos, cuja concretização será feita através de metas que especificam o resultado a
alcançar; serão ainda formulados indicadores, objetivamente verificáveis que possibilitarão a avaliação
do Projeto Educativo.

OBJETIVOS
Desenvolver uma
cultura interna de
compreensão e
respeito pela
pessoa humana nos
seus direitos e
deveres
fundamentais, pela
Democracia como
elemento
fundamental do
entendimento entre
os cidadãos e de
valorização das
diferenças
Individuais e
diversidade cultural

METAS
Implementar um
plano anual de
atividades onde se
procurem realizar
ações relacionadas
com a promoção da
cidadania, da
liberdade, da justiça
e do voluntariado

1. MANTER A IDENTIDADE DA ESCOLA
INDICADORES DE
PONTO DE
PONTO DE
MEIO DE VERIFICAÇÃO
AVALIAÇÃO
PARTIDA 2016
CHEGADA 2019
Realizar a
Implementado
Organização de
Artigo Noticias de Vouzela
Comemoração do
um jantar
Aniversário da EPV
comemorativo do Site da escola
aniversário da EPV
Facebook
Atualização da
imagem da EPV
Revista da Escola
(tarjas, facebook, “Folhas ao Vento”
página Web)
Realizar a Leitura
Implementado
Manter
Relatório dos Responsáveis
de Poemas de Natal
Noticia na Revista Folhas
junto da
Soltas
comunidade
Promover a Missão Implementado
Manter
Número de cabazes
Coolaborar
realizados
Participar no
Implementado
Manter
Nº de turmas/alunos
Parlamento Jovens
participativa(o)s
Participar na
Implementado
Manter
Nº te turmas/alunos
Assembleia da
participativa(o)s
Juventude
Participação na
Implementado
Manter
Nº de atividades
Feira do Livro
participadas pelos
alunos/turmas
Organização
Implementado
Manter
Nº de kits vendidos
Festival das Sopas
Artigo Noticias de Vouzela

Envolver a
comunidade
educativa nas causas
da comunidade local
associadas a causas
sociais, culturais e de
cidadania
Participação Doce
Implementado
Vouzela
Participação na Vila Implementado
Natal
Adotar
uma
política
Abrir o espaço
Implementado
Criar dinâmicas de
de completa abertura escola à
integração na
comunidade local,
comunidade local, da escola à
por forma a intervir comunidade local, às às empresas,
empresas,
autarquias,
efetivamente no
autarquias locais, às associações e
desenvolvimento
associações, às
sociedade civil.
sustentado da
IPSS e a todos os
região
movimentos,
mesmo que
Informais, de
cidadania e de
promoção da
identidade e dos

Manter

Relatório dos responsáveis

Manter

Trabalhos realizados pelos
alunos
Nº de cedências das
instalações da escola às
entidades que o solicitem
de forma aberta e solícita,
ex: formações externas,
jantares na nossa
sala/restaurante

Manter
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Criar nova doçaria
tradicional
afirmando a escola
como defensora do
património que é a
Doçaria Tradicional
Portuguesa
Promover
exponencialmente
a escola na
comunidade da
região onde se
insere

interesses da região
Estabelecer com as
empresas parcerias,
mecanismos de
cooperação mutua
no desenvolvimento
de novas abordagens
pedagógicas e
profissionalizantes
Divulgar as criações
gastronómicas em
eventos e concursos

Definir uma política
de comunicação da
escola, no domínio
da imagem e da
relação com a
comunicação social

Continuar a realizar
serviços externos
Identificar,
anualmente, os
projetos externos de âmbito regional,
nacional ou
internacional – que
interessem à escola

OBJETIVOS

Melhorar a ação/
oferta
educativa
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Feira Empresarial

Implementado

Manter

Nº de empresas a participar
Artigo Noticias de Vouzela

Alforges de S. Frei
Gil e o Pastel de
Mirtilo

Implementado

Manter

Relatório de cada criação
gastronómica participativa
no Empreendedorismo.

- Edição anual da
revista da Escola
“Folhas Soltas”

Implementado

Manter

- revista anual da EPV
- departamento de imagem e
criatividade da EPV

Organização e
atualização do
painel informativo
da EPV
Sistematização de
forma profissional a
divulgação dos
factos noticiosos da
EPV, de
comunicados de
imprensa e
presença da escola
nos média
Serviços de almoço
/jantar
-Erasmus+

Implementado

Manter

Painel Informativo da EPV

Implementado

Manter

Nº de comunicados de
imprensa

Implementado

Manter

Nº de serviços

Implementado

Manter

-Empreendedorismo Implementado

Manter

Nº de alunos inscritos
Relatórios de Estágios
Encerramento e inicio do
Programa Erasmus - Anual
Nº de projetos

- Prémio Ilídio
Pinho

Manter

Nº de projetos

Implementado
2015/2016
2017/2018

2. MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO E REDUZIR O ABANDONO ESCOLAR
METAS
INDICADORES DE AVALIAÇÃO
PONTO DE
PONTO DE
MEIO DE
PARTIDA 2016
CHEGADA VERIFICAÇÃO
2019
Integração, no inicio Receção ao
Já implementado
Manter
Dados fornecidos
de cada ano letivo, pessoal docente e
pela
dos novos alunos,
não docente,
direção
do pessoal docente receção aos alunos CEF e
e não docente na
Profissional
cultura da escola
Manutenção e/ou Cursos mantidos e / ou criados Cursos atuais
Manter
Relatório dos
criação dos cursos
responsáveis
CEFss, Profissionais
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Promover a
diversificação de
respostas face às
Necessidades dos
alunos

e
EFAs
Todos os alunos com
Necessidades
educativas especiais
Especiais beneficiam
de apoios, de acordo
Com o seu perfil
funcional

Resultados
escolares dos alunos com
necessidades educativas
especiais

Promover o sucesso
educativo e a melhoriaRealização, por ano Ações realizadas e
letivo, de duas
Nº de EE
dos resultados
ações específicas
participantes
escolares
com os
EE sobre o sucesso
educativo
Situar a taxa de
Percentagem de assiduidade
assiduidade acima
dos 95%
Situar a taxa de
Percentagem de sucesso na
sucesso na avaliação avaliação modular
modular acima dos
90%
Situar a taxa de
Percentagem de módulos
módulos concluídos concluídos nos 1º e 2º anos
nos 1º e 2º anos em
85%
Situar a taxa de
Percentagem de
empregabilidade
empregabilidade
acima dos 85%
Situar a taxa de
Percentagem de transitados
transitados entre
anos nos 85%
Situar a taxa de
Percentagem de diplomados
diplomados acima dos(nível IV e CEFs)
75 (nível IV), 85%
(CEFs)
Situar a taxa de
Percentagem de abandono
Criar um plano
abandono
abaixo
dos
estratégico de
15% (nível IV e CEF)
combate ao
abandono
Manutenção da
Nº de alunos identificados
Monitorização dos
alunos em situação
de abandono

Aumentar o
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Já implementado

Manter

Já implementada

Duas ações Relatório
realizadas

implementado

95%

Relatório /
Avaliação

implementado

>90%

Relatório

implementado

>85%

Relatório

implementado

>90%

Relatório

implementado

85%

Relatório

implementado

>75% (nível Relatório
IV), 85%
(CEFs)

Implementado

<15%

Implementado

Todos os
alunos
em situação
de abandono
estão
identificados
e
acompanhad
os
Manter
Relatório dos
responsáveis

Participação pelos Nº de atividades frequentadas Implementado
alunos em risco em, por aluno
pelo menos duas
atividades, por
período, de cariz
social, cultural,
ambiental,
desportivo e
recreativo
> 40 %
Taxa de alunos
Implementado

Recolha de
informação
junto dos
diretores de
turma,
Relatórios de
Educação Especial

Documentos
com a análise
dos resultados
escolares
Relatório dos
responsáveis

Acompanhamento
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nível
de utilização de
competências
adquiridas na
escola no local
de trabalho
(EQAVET indicador
6)

que completando
um curso EPV,
trabalham em
profissões diretamente
relacionadas com
o curso.

Percentagem de alunos que
completando um curso EPV
trabalham em profissões
diretamente relacionadas
com
os
Cursos
(Indicador 6ª)

>75%
Aumento da taxa
de
empregadores que
estão satisfeitos
com os formandos que
completaram o
curso

Taxa de
empregadores que estão
satisfeitos
com os formandos que
completaram o
curso

Implementado

Aumentar a taxa de
colocação após a
conclusão de cursos
EQAVET indicador 5

>50%

Taxa de colocação após a
conclusão
de Cursos Profissionais

Diminuir a taxa de
ocorrência

1%

Percentagem de ocorrências
com impacto.

aos
alunos que
terminam a sua
formação nos
cursos
profissionais e CEF
da
EPV

SPOV
ImplementadAcompanhamento
o
contínuo aos
Percentagemalunos que
de
terminaram a sua
empregadoreformação nos
s que estão cursos
satisfeitos profissionais da
com os
Escola Profissional
formandos de Vouzela
que
completaram
o curso EPV
(Indicador
6B)
Proporção de
Acompanhamento
alunos que completam um
contínuo aos
curso e estão no mercado de
alunos que
trabalho, em formação
terminam a sua
(incluindo o nível superior)
formação
ou
nos cursos
outros destinos,
profissionais da
no período de 12 a 36 meses
Escola
após a conclusão do
Profissionais de
curso.
Vouzela.
Recolha das
ocorrências.
Tratamento das
ocorrências.
Definição de
ações corretivas.

3.

MELHORAR O COMPORTAMENTO DOS ALUNOS/DIMINUIR A INDISCIPLINA
METAS
INDICADORES
PONTO DE
PONTO DE
DE AVALIAÇÃO
PARTIDA 2016
CHEGADA 2019
Diminuição das ocorrências
Participações e
Participações já
Menos 10% em
Melhorar o
disciplinares
(?)
sanções
aplicadas
aos
existentes
2015/2016,
comportamento
alunos, em
menos 10% em
em sala de aula,
sala de aula e nos
2016/2017 e
a assiduidade e a
outros espaços da
menos 10% em
pontualidade dos
escola.
2017/2018 em
alunos
relação ao valor de
partida
Reformulação dos critérios
Critérios de avaliação Já aplicado
Manter
específicos de avaliação de modoreformulados
a contemplar as dimensões da
(in) disciplina, da assiduidade e
da pontualidade.
Definição e aplicação uniforme Preenchimento
Inexistente
Implementação
do documento Monitorização – do documento
OBJETIVOS

MEIO DE
VERIFICAÇÃO
Registos da escola
sobre o nº de
ocorrências e
medidas
disciplinares
aplicadas.
Relatório dos
responsáveis.
Critérios de
avaliação
reformulados na
página web
Relatórios dos
diretores de curso
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relatório trimestral e plano de
melhoria
Diminuição da falta de
assiduidade

Registo de faltas
Já aplicado
de cada aluno,
por turma (eschooling)
Encerramento do portão da EPV Diminuição das faltas Entrada/
aos alunos, nos períodos letivos.
Saída livre

Envolver os
encarregados de
educação na
reflexão sobre os
problemas de
caráter
disciplinar

Mapas
e-schooling

Implementado

Relatório dos
responsáveis

Mapas
e-schooling
Relatório dos
coordenadores
dos diretores de
turma
Divulgação das
Reforço e envio das Recolha de dados
regras e normas
regras e normas
junto dos
de
de
diretores de
funcionamento
funcionamento a turma
aos pais e ee
todos os pais e
presentes nas
encarregados de
reuniões
educação
Implementado sem Manter com
Relatórios dos
registo oficial
registo em
DTs
documento
próprio

Envolvimento de todos os pais
e encarregados de educação
na tomada de conhecimento
das regras e normas de
funcionamento da escola no
início do ano letivo

Percentagem de
pais e
encarregados de
educação
presentes nas
reuniões

Incentivo do envolvimento dos
encarregados de educação na
vida escolar dos seus
educandos

Percentagem de
pais atendidos
pelos DT.
Percentagem dos
pais e ee que
participam nas
diferentes
reuniões
Percentagem de
pais que participam
nas atividades de
escola
Sessões realizadas e Inexistente
nº de pais
participantes

Dinamização de uma sessão
com encarregados de
educação em horário pós
laboral, para debate
de temas relacionados com a
educação dos jovens

Reduzir em 10% o
nº de faltas em
relação ao valor
de partida
Entrada/Saída
condicionada

4.

OBJETIVOS

Promover uma
maior articulação
entre os vários
níveis de
educação e
ensino visando
garantir a
interdisciplinarid
ade e a
continuidade
pedagógica no
processo

PROMOVER A GESTÃO CURRICULAR ARTICULADA E O TRABALHO COLABORATIVO
METAS
INDICADORES DE
PONTO DE
PONTO DE
MEIO DE VERIFICAÇÃO
AVALIAÇÃO
PARTIDA 2016
CHEGADA 2019
Nº de turmas
Já existente
Manter
Articulação Curricular
Aplicação da
envolvidas
preenchida pelos Conselhos
Articulação
de Turma
Curricular

Fomento de sessões
Nº de sessões
periódicas de trabalho
realizadas e
colaborativo para
professores
reflexão/definição de
envolvidos
estratégias / alteração de
práticas pedagógicas
Implementação de, pelo Nº de atividades
menos uma atividade de articuladas, nº de
articulação curricular,
turmas, nº de
por turma
alunos e de
docentes
envolvidos
Promover no PAA a Todas as atividades do Nº de atividades
PAA devem estar
que cumprem esse

Já existente

Manter

Atas de Conselhos de Turma
Ata Conselhos de Diretores de
Turma
Ata de Conselho de Diretores
de Curso

Algumas turmas
fazem articulação

Todas as turmas
realizam uma
atividade de
articulação

Relatório de Avaliação dos
responsáveis pela
atividade

Implementado

Manter

Planificação, realização e
avaliação das atividades
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articulação entre
as atividades e os
projetos

Otimizar o
desempenho das
funções de
coordenação

articuladas com o
critério
Projeto Educativo
O PAA da biblioteca
Nº de atividades e
promover atividades de projetos realizados
articulação e projetos
Reforço do trabalho
Reuniões mensais
colaborativo a nível inter eRealizadas
intra áreas disciplinares. Documentos
elaborados.
Reforço da divulgação
Reuniões com
das boas práticas entre diretores de curso
os docentes da escola.
e de turma
Promoção da integração Documentos
dos novos docentes
partilhados
Reuniões
realizadas
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Implementado

Manter

Implementado

Manter

PAA
Relatório de avaliação do
PAA
Atas das reuniões

Implementado

Manter

Atas das reuniões

Implementado

Manter

Atas das reuniões

5.

PROMOVER A VISIBILIDADE E A IMAGEM DA ESCOLA (IMPLEMENTANDO UMA CULTURA DE SEGURANÇA E INCREMENTANDO
PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS FAMILIAS E DA COMUNIDADE NA VIDA DA ESCOLA)
METAS
INDICADORES DE
PONTO DE
PONTO DE
MEIO DE VERIFICAÇÃO
OBJETIVOS
AVALIAÇÃO
PARTIDA 2016
CHEGADA 2019
Reforço da
Nº / percentagem de Implementado
Manter
Relatório das atividades
Promover
presença e
alunos e pais
atividades que
participação dos
participantes por
envolvam as
encarregados
de
atividade
Famílias na vida da
educação em
escola
atividades culturais e
promotora da
saúde e bem-estar
Festival das Sopas Número de
Implementado
Manter
Número de Kits vendidos
participantes
Feira Empresarial
Atividades realizadas Implementado
Manter
Número de atividades
realizadas pelos alunos
Encerramento do anoAtividades realizadas e Implementado
Manter
Número de pais presentes
letivo
número de pais/alunos
presentes
Número de Sessões
Inexistente
Já implementado
Relatório das sessões
Promover sessões Dinamização de
sessões com os
desenvolvidas e pais
realizadas
de formação/
encarregados
de
participantes
informação para
educação, em
pais
horário pós-laboral,
para debate de temas
relacionados com a
educação dos jovens
Existência de um
Plano de Segurança
Planos
Planos de
Grelhas de recolha de
Atualizar o Plano
plano atualizado
elaborado
existentes
segurança
informação e registo de
de Segurança
atualizados
ocorrências
Já
Implementado
Ação realizada
Implementação de Implementação das Medidas
medidas
implementadas
implementado
Documentos preenchidos
medidas de
identificadas
para
a
autoproteção
autoproteção de
todos os
colaboradores e
clientes
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OBJETIVOS
Promover o
desenvolvimento
profissional do
pessoal docente e
não docente

Promover a
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assistentes
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6.
METAS

PROMOVER A FORMAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE
INDICADORES DE
PONTO DE
PONTO DE
MEIO DE VERIFICAÇÃO
AVALIAÇÃO
PARTIDA 2016
CHEGADA 2019
Dinamização de
Número de
partilha de saberes e encontros
experiências entre realizados e
professores e
professores
formadores
participantes
Levantamento das 35 horas de
Já implementado
Manter
Realização de ações de
necessidades de
formação interna e
formação internas e externas
formação de forma a externa
nas grandes áreas de formação
aumentar a
da escola
qualificação dos
recursos humanos
da EPV
Levantamento das Nº de ações anuais 1 ação realizada
2 ações realizadas Relatório do responsável
necessidades de
por área e
formação.
participantes
Frequência de pelo
menos uma ação de
formação em cada
uma das áreas
Realização de
Encontros trimestraisImplementado
Manter
Relatório do responsável
encontros trimestrais e participantes
entre a direção e os
assistentes
operacionais

7.

RENTABILIZAR OS RECURSOS (HUMANOS, ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS, DE ESPAÇOS E DE EQUIPAMENTOS)
METAS
INDICADORES DE
PONTO DE
PONTO DE
MEIO DE VERIFICAÇÃO
OBJETIVOS
AVALIAÇÃO
PARTIDA 2016
CHEGADA 2019
Adequação do perfil de Funções
Implementado
Manter
Informação da direção
Rentabilizar os
exercidas/tarefas
recursos humanos cada colaborador às
necessidades da
realizadas
Documentos – descrição de
existentes no
escola/funções a exercer
funções
agrupamento
Aumento da atividade Nº de atividades A implementar
Realizar duas
Relatórios das atividades pelos
Promover as
física
físicas de grupo
atividades físicas de responsáveis
condições
grupo, por ano
necessárias a uma
vida saudável no
espaço escolar
Aumento da cedência Número de
implementado
Manter
Informação da direção
Diversificar e
de
espaços
e
espaços
e
reforçar as receitas
equipamentos à
equipamentos
próprias,
comunidade.
cedidos.
provenientes da
cedência de
espaços e
equipamentos
Promoção
Nível anual de
10% em cada ano
Informação da direção
Reduzir os custos
progressiva da
gastos de papel.
desmaterialização de
processos e
procedimentos a
nível de todas as
estruturas do
Agrupamento.
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13. AVALIAÇÃO

ARTICULAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO COM OUTROS DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS
Sendo o Projeto Educativo o documento regulador da Escola Profissional de Vouzela, todos
os documentos organizacionais são instrumentos complementares do mesmo. Desta forma o Plano
Anual de Atividades e o Regulamento Interno deverão estar em permanente e efetiva articulação
para que seja possível oferecer uma resposta educativa verdadeiramente integradora, focalizando
os princípios e valores contidos neste Projeto Educativo: Acolher, Formar e Integrar.
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
O plano anual de atividades é o documento que contempla, numa perspetiva integrada e
abrangente, atividades que devem estar ao serviço da consecução dos objetivos consagrados no
projeto educativo.
O plano anual de atividades é elaborado de acordo com o que está conjeturado nos
princípios para a ação educativa e para a docência segundo os modelos de intervenção pedagógica
definidos no projeto educativo. Neste documento serão calendarizadas todas as atividades a
realizar pelas diferentes valências, os recursos e os materiais a utilizar e a definição dos objetivos a
atingir.
Todas as ações contidas no plano anual de atividades são elaboradas de acordo com as
finalidades estabelecidas no projeto educativo.
REGULAMENTO INTERNO
O Regulamento Interno define as normas que regem o funcionamento harmonioso da
comunidade educativa e tem como referência os pressupostos contemplados no projeto educativo
e nos documentos legais. Regulamenta e institui regras de funcionamento e de conduta para que
toda a comunidade educativa possa agir em conformidade. Neste sentido, o regulamento interno
da Escola tem nele contido a filosofia educativa inerente ao PE.
A avaliação de um projeto implica a atuação dos diversos intervenientes no processo
educativo e deve contemplar a sua reestruturação, daí que tenhamos obrigatoriamente que
refletir, nos momentos de avaliação do Projeto Educativo, sobre o enfoque que as prioridades
listadas no documento tiveram ao longo de cada ano letivo em que este vigora.
Assim, serão criadas uma equipa e instrumentos de avaliação que nos permitam retirar
conclusões em cada momento de avaliação.
A equipa de avaliação será nomeada em reunião de Conselho Pedagógico.
Esta equipa construirá um guião de reflexão que terá o intuito de ouvir os diferentes atores
da comunidade educativa relativamente as prioridades elencadas no Projeto Educativo.
Posteriormente, a equipa de avaliação analisará os documentos entregues pelos agentes e
construirá um relatório final de avaliação do Projeto Educativo.
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Realizar-se-ão momentos de reflexão sobre o processo de avaliação, cuja função será
regular e reformular as ações desenvolvidas ao longo de todo este processo para redefinir as
prioridades para o triénio seguinte.
Aos alunos, serão aplicados questionários de satisfação com o intuito de analisar as
preocupações e perceções dos nossos alunos.
Durante o período compreendido entre 2017/2020, este Projeto Educativo será enriquecido
com evidências que comprovam o cumprimento do mesmo de forma articulada.
Todo este processo implica reflexão, renovação, cooperação, reformulação, comunicação e,
em última análise, a concretização do Projeto Educativo da Escola Profissional de Vouzela como um
dispositivo que confirma o ensino vivenciado na EPV na procura do sucesso.
Toda e qualquer avaliação é sempre de revisão e tem um caráter formativo, visando
melhorar o resultado enquanto o processo decorre. O grau de consecução dos objetivos do Projeto
Educativo será aferido através de uma reflexão em Conselho Pedagógico, no final de cada ano
letivo. Essa reflexão deverá ter em conta os seguintes parâmetros:
- Qualidade do sucesso;
- Taxa de inserção no mercado de trabalho, após conclusão, dos alunos dos Cursos Profissionais ou
prosseguimento dos estudos;
- Nº de parcerias estabelecidas.
Esta avaliação permitirá verificar o grau de consecução do Projeto e ajustar e adequar as
estratégias aos objetivos e metas do mesmo.
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