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DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO GARCIA 

Escola Secundária de Emídio Garcia 
CÓDIGO 401638 

CURSOS PROFISSIONAIS 

ANÁLISE TRIMESTRAL 

DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO  

3º PERÍODO (2021/202) 
 

De acordo com as avaliações apresentadas nas reuniões de final de período, os Conselhos de Turma 
dos Cursos de Educação e Formação Profissional, comunica-se que relativamente às turmas do: 
 

Primeiro ano dos Cursos Profissionais de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde,  a 

equipa pedagógica considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório dado que a maioria dos alunos concluiu os módulos previstos com 

aproveitamento; 

b) Em termos de assiduidade, os alunos cumpriram os objetivos estabelecidos, verificando-se, em casos 

pontuais o incumprimento deste dever; 

c) O comportamento é satisfatório; 

d) Durante este período, alguns alunos concluíram a avaliação de módulos que estavam em atraso; 

e) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas, revelando bom desempenho; 

f) Nos domínios de Cidadania e Desenvolvimento e Projeto de Educação para a Saúde e Educação 

Sexual, foram desenvolvidas iniciativas que constam do Plano de Atividades de Turma. 

g) A equipa pedagógica promoveu atividades em contexto diferenciado possibilitando aos alunos o 

contato com as situações em contexto real. Relevam-se as iniciativas no âmbito da solidariedade social 

– campanhas de angariação de produtos para a infância – em articulação com a Associação Entre 

Famílias – Bragança. 

 

Segundo ano dos Cursos Profissionais de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, a 

equipa pedagógica considerou: 

a) O aproveitamento foi bom na turma de Animação Sociocultural e satisfatório na turma de Técnico 

Auxiliar de Saúde; 

b) A assiduidade mantém-se regular, tendo havido a necessidade de alguns alunos realizarem a 

recuperação da mesma em algumas disciplinas; 

c) O comportamento é, globalmente, satisfatório. Porém, há alguns casos em que os alunos manifestam 

atitudes perturbadoras do ambiente em sala de aula. A equipa pedagógica está a implementar medidas 

que possibilitem a alteração destes comportamentos; 

d) Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das medidas 

propostas, revelando bom desempenho. As medidas devem continuar a ser implementadas no próximo 

ano; 
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e) No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento foram realizadas diversas ações, algumas delas em 

articulação com a Associação Fisga – Associação de Intervenção Social, Cultural e Artística; 

 

Terceiro ano dos Cursos Profissionais de Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Saúde, a 

equipa pedagógica considerou: 

a) O aproveitamento foi satisfatório; 

b) O comportamento foi considerado bom; 

c) A assiduidade considerada regular; 

d)  Os alunos que integram as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão beneficiaram das 

medidas propostas, revelando bom desempenho, dado terem concluído, com aproveitamento, o ciclo 

de formação. 

e) No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento foram realizadas diversas ações. Destaque para a 

apresentação da peça “Cinco Dias” que aborda a problemática dos estilos de vida saudáveis e das 

relações familiares; 

f) Os alunos que realizaram a Formação em Contexto de Trabalho, concluíram o processo no tempo 

previsto com resultados bastante satisfatórios e apreciações muito positivas pelas entidades 

acolhedoras. 

No final do ciclo de formação, dos catorze alunos inscritos no curso, em 2019, verificou-se que onze já 

concluíram, encontrando-se um aluno a aguardar a apresentação da prova de aptidão profissional, por motivos 

de saúde. Durante o ciclo de formação, verificou-se uma transferência e uma desistência, pelo que se 

consideram resultados bastante positivos. 

No que se refere ao curso profissional de técnico auxiliar de saúde, iniciaram a formação dezoito alunos, houve 

uma transferência, três desistências e, no presente, concluíram a formação doze alunos. Dois aguardam a 

conclusão dos módulos sendo que um tem, ainda, de realizar a formação em contexto de trabalho e a prova de 

aptidão profissional.     

 

 

Em 29.07.2022 
  O Coordenador EFP 

Raul A.B. Gomes 

 

 


