ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS
CENTRO QUALIFICA - RELATÓRIO 2017/2018


MONITORIZAÇÃO DO CENTRO QUALIFICA EM 2017: percentagens muito boas

comparadas com as percentagens da CIM e as da zona Norte, em todos os parâmetros. Mas há
um que fica aquém da meta prédefinida e contratualizada com a ANQEP: a percentagem de
adultos certificados (62,8%).


MONITORIZAÇÃO DO CENTRO QUALIFICA ENTRE 1 DE JANEIRO DE 2018 E MAIO DE

2018: percentagens muito boas comparadas com as percentagens da CIM e as da zona Norte,
nos parâmetros: inscritos 239, 59,8%, encaminhados 184, 51,1%. Mas há um parâmetro que, em
maio, está um pouco aquém da meta prédefinida e contratualizada com a ANQEP: a percentagem
de adultos certificados pelo RVCC, 13,95% (12). No fim deste ano escolar a percentagem de
adultos certificados deve ficar pelos 50% face ao contratualizado para o ano civil 2018.


MONITORIZAÇÃO DE OUTROS PERCURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM 2017/2018:


Formações Modulares Certificadas, 5 turmas (Inglês, Francês e Processador
de texto), 72 adultos certificados em 91 inscritos;



Ensino recorrente por módulos capitalizáveis não presencial, 7 adultos
certificados em 11 inscritos;



Cursos EFA, tipo C, 16 adultos certificados;



Curso EFA 2º ano, 16 adultos certificados;



Comissão técnica de certificação (nível 2 e nível 4), 14 adultos certificados em
2017, e 12 adultos certificados em 2018.

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA. Para melhorar processos e resultados, sobretudo os
relacionados com a meta dos certificados pelo RVCC.


EQUIPAS RVCC DISTINTAS: Professores do RVCC de nível básico distintos dos do nível
secundário.



Professores com Cursos EFA sem RVCC, preferencialmente. Já foi aplicado em 2017/2018
no nível básico e agora deve ser alargado ao nível secundário. Assim, arrumam-se melhor
os tempos de RVCC no horário do Professor, evitam-se tempos de 45 minutos isolados e
sem utilidade e consegue-se juntar mais tempos de RVCC.



Tempos de RVCC só no período noturno, distribuídos por 3 noites e entre as 20h 25m e as
22h 45m. O 1º e o último tempos da noite são muito pouco usados.



2 funcionários na portaria, em simultâneo muitas vezes? É necessário um para monitorizar o
corredor dos Cursos e a ocupação da Biblioteca.



É necessário mais um computador na sala do Centro Qualifica.



Melhorar o funcionamento dos computadores da Biblioteca.



Truncatura a funcionar em setembro para EFA´s, RVCC, Formação Modular Certificada.
Joaquim Teixeira, Coordenador do Centro Qualifica.

