Colaboração Escolas/Empresas
 Planear, em conjunto, o estágio/
prime iro emprego, através de procedimentos que se jam avaliados por um
mode lo de qualidade pré-de finido.
 Assegurar uma ligação clara e ntre o
conteúdo do e stágio/prime iro emprego
e as qualificações do estagiário.
 Avaliar a re lação de trabalho entre a
escola e a empresa.

EQUIPA EQAVET
Coordenador da Equipa

Luís Silva (subdiretor)
Coordenadores dos Cursos Profissionais

Andrea Osório
Maria João Cardoso
Carlos Gomes
Renato Saturnino
Coordenadora Técnica dos Serviços

Parceria Escolas/Empresas
A Escola comprome te-se, como parceira
de conhe cimento das empresas, a:
 Formar com teoria e prática os se us
futuros trabalhadores;
 Estudar os ce nários futuros da e conomia e do me rcado de trabalho a níve l
local, nacional e e uropeu;
 Ajudar a estruturar os estágios/
prime iros empregos como forma de
apre ndizagem;
 Procurar me lhor empregabilidade e
mais compe titividade.

A dministrativos

Paula Cairrão

CONTACTOS
Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto
Rua dos Bombeiros Voluntários
2460-654 São Martinho do Porto
Tel: 262 985 090

Email: agrupamentos mp@ aes mporto.pt
Site: www.aesmporto.pt
Email EQAVET: eqavet@ aesmporto.pt

EQAVET—Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais

EQAVET

Finalidade

Modelo criado para garantir a qualidade das
escolas profissionais, que segue crité rios e
indicadores aplicados em outras escolas na
Europa.

Intervenientes
Internos






Responsáve is pela gestão escolar
Docentes
Não docentes
Alunos e ex-alunos
Té cnicos Espe cializados

Externos





Encarre gados de Educação
Parce iros
Empregadores
Autarquias

Características gerais
 Divulgação para todos os inte rve nientes.
 Envolvimento de todos os inte rvenientes.
 Definição e monitorização de indicadores
de desempenho.

Ciclo do EQAVET

Encontrar um ponto de e quilíbrio e ntre as
pe rspe tivas dos inte rve nie ntes sobre quais
as compe tências que os alunos devem te r
no final do curso, no se ntido de alcançar a
melhoria do ensino profissional.

Parâmetros a avaliar
 Taxa de conclusão em cursos de Educação e Formação Profissionais (EFP).
 Taxa de colocação após conclusão de
cursos de EFP, ex istindo monotorização no pe ríodo de 12 a 36 mese s após
a conclusão do curso.
 Utilização das compe tê ncias adquiridas
no local de trabalho.
 Taxa de satisfação dos empregadores.

Resultado Esperado
Obte r o se lo EQ AVET que se rá atribuído
por uma entidade exte rna (ANQ EP) após
avaliação do cumprimento dos requisitos
ex igidos.

