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Indicador Sinal de Alerta 
Momento 
de recolha 

Meta Ação/Medida 
Intervenientes 

Stakeholders 
Internos 

Stakeholders 
Externos 

Indicador 4 
Taxa de conclusão 
em cursos de EFP 

Alunos com +18 anos Início do 
ciclo 
formativo 

1 -Monitorizar as faltas mais intensamente; 
-Diretor  deTurma e de curso deve sensibilizar 
/incentivar; 

DT 
DC 

EE/CPCJ 

N.º de Faltas Mensal 9 faltas mês -Alertar os PEE; 
-Intervenção junto do aluno; 
-Intervenção da Equipa PIICIE; 

DT 
Equipa PIICIE 

PEE; 
CPCJ; 

N.º de ocorrências participadas Mensal 2 Intervenção junto do aluno SPO /DT EE 

N.º Módulos em atraso Mensal 3 -Diálogo com o aluno; 
-Informar o PEE e co-responsabilizar no processo  
-Solicitar intervenção da Equipa PIICIE…. 

Docentes 
DT 
Equipa PIICIE 

 

Dificuldade em recuperar 
módulos em atraso 

Mensal 2 repetições 
sem sucesso 

 

-Diversificar as modalidades de recuperação 
(consultar anexo RI) 

Docentes  

Indicador 5 
Taxa de colocação 
após conclusão de 
cursos de EFP 

Futuro desejado pelos alunos - 
Prosseguimento de Estudos (PE) 

Início do 
ano 

<10% dos 
alunos 

pretendem PE 

-Realização de ações com: 
Intervenção do SPO (orientação para a 
prosseguimento de estudos) 
UTAD; IPB; Conversas Informais; 

DT 
DC 
SPO 

UTAD; 
IPB; 

Futuro desejado pelos alunos -
Profissão na área do curso 
(PAC) 

Início do 
ano 

>50% áreas 
diferentes da 

AF curso 

-Realização de ações com: 
 UTAD; IPB; Empresários; GIP; Conversas 
Informais; 
- Acção “Profissionais vêm à escola” 

DT 
DC 

UTAD; 
IPB; 
Empresários; 
GIP; 
Profissionais 
na área 

Indicador 6 a) Futuro desejado pelos alunos - Início do >50% áreas -Realização de ações com: DT UTAD; 
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Taxa de 
diplomados a 
exercer profissões 
relacionadas com o 
curso/AEF 

Profissão na área do curso 
(PAC) 

ano diferentes da 
AF curso 

UTAD;  IPB; Empresários; GIP; Conversas 
Informais; 
- Acção “Profissionais vêm à escola” 

DC IPB; 
Empresários; 
GIP; 
Profissionais 
na aérea 

Indicador 6 b) 
Utilização das 
competências 
adquiridas no local 
de trabalho 

Competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho  

Final do 
período de 
FCT 

A <2,5 
T <3,4 

Aumentar o envolvimento prático dos alunos nas 
atividades das disciplinas da componente 
tecnológica 

Docentes da 
componente 
tecnológica 

 

Planeamento e organização  Final do 
período de 
FCT 

A < 2,5 
T < 3,4 

Aumentar o envolvimento prático dos alunos nas 
atividades das disciplinas da componente 
tecnológica 

Docentes da 
componente 
tecnológica 

 

Responsabilidade e autonomia Final do 
período de 
FCT 

A < 2,5 
T < 3,4 

Aumentar o envolvimento prático dos alunos nas 
atividades das disciplinas da componente 
tecnológica; 
Intervenção do SPO. 

Docentes da 
componente 
tecnológica 
SPO 

 

Comunicação e relações 
interpessoais  

Final do 
período de 
FCT 

A < 2,5 
T < 3,4 

Intervenção do SPO. SPO  

Trabalho em equipa  Final do 
período de 
FCT 

A < 2,5 
T < 3,4 

Aumentar o envolvimento prático dos alunos nas 
atividades das disciplinas da componente 
tecnológica; 
Intervenção do SPO. 

Docentes da 
componente 
tecnológica 
SPO 

 

 

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e 

Formação que concluíram. 

 b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP. 


