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EQUIPA

 
-Benjamim  Sampaio – Diretor

-Domingos Fernandes - Coordenador

-Sandra Traquino - Rep. cursos profi.

-Ana Paula Costa – Adjunta

-Sofia  Machado – Adjunta

-Carla Rocha – Eq. de Autoavaliação

-Sónia  Fernandes – Assistente Técnica

-Nádia Rebelo – Assistente Técnica 

-Mónica Carneiro - Assistente Técnica

-Celso Soares – Prof. do Grupo 550

AGRUPAMENTO
 DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES

CICLO
 EQAVET



CONTRIBUTO DOS
INTERVENIENTES
(Alunos/Ex-alunos, Encarregados
de Educação e Empresas)

- Responder a questionário de
satisfação;

- Participar em reuniões com os
coordenadores de curso para a
apresentação de sugestões de
melhoria na prestação de serviços
de Ensino e Formação Profissional.

DIRETORES DE CURSO

- Divulgar o projeto EQAVET a
alunos e  Encarregados de
Educação;

- Apresentar perspetivas de
empregabilidade de cada curso de
acordo com as previsões da
Comissão Europeia, identidades
nacionais e regionais;

- Recolher dados sobre os
conteúdos e competências que os
alunos sentem necessidade de
desenvolver nos cursos;

- Implementar as ações constantes
no plano de melhoria.

 

FINALIDADES

- Facilitar a permeabilidade entre
percursos formativos, proporcionando
percursos mais flexíveis e mais
oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida;

- Contribuir para combater o desemprego
ao equilibrar as necessidades do
mercado de trabalho com qualificações
da população ativa;

- Reforçar a mobilidade setorial e
nacional.

RESULTADO ESPERADO

Obtenção do selo EQAVET atribuído
pela ANQEP após avaliação do
cumprimento dos requisitos
exigidos.

 

INTERVENIENTES
INTERNOS
-Direção
-Diretores de Turma 
-Diretores de Curso
-Docentes dos Cursos Profissionais
-Equipa da Autoavaliação
-Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva (EMAEI)
-Serviço de Psicologia e Orientação 
-Gabinete de Informação ao Aluno
-Assistentes operacionais
-Assistentes técnicos
-Alunos

EXTERNOS
- Ex-alunos
- Encarregados de Educação
- Parceiros
- Empregadores
- Câmara Municipal de Guimarães
- Comunidade Intermunicipal do AVE

INDICADORES DE QUALIDADE
-Taxa de conclusão em cursos de EFP;
- Taxa de colocação após conclusão de
cursos de EFP;
- Utilização das competências adquiridas
no local de trabalhol;
- Taxa de satisfação dos formandos e dos
empregadores com as
competências/qualificações adquiridas nos
cursos EFP;
- Taxa de Prosseguimento de Estudos.


