
CARATERIZAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS

As tabelas 1 e 2 exibem, respetivamente, a distribuição do número de turmas dos
ensinos básico e secundário e por áreas.

Número de Turmas por ano de escolaridade

10º 11º 12º
2 1 1
Tabela 1 - Nº de Turmas por ano de escolaridade (Fonte: Direção da ESJF)

Número de Cursos por ano de escolaridade

Ano de escolaridade TM TAR TAS
10º
11º
12º

1
1
1

1
1
1

1
0
0

Tabela 2 - Distribuição dos cursos por ano de escolaridade (Fonte: Direção da ESJF)

Legenda: TM – Técnico de Multimédia; TAR – Técnico de Turismo Ambiental e Rural;
TAS – Técnico Auxiliar de Saúde.

À exceção do 10º ano do curso de TM, todas as outras turmas/ anos de escolaridade são
mistas.



A tabela 3 espelha a distribuição do número de alunos por curso.

Distribuição do número de alunos por curso

10ºTM 10ºTAR 10ºTAS 11ºTM 11ºTAR 12ºTM 12ºTAR TOTAL

Alunos 17 8 10 12 6 8 7 68
Tabela 3 - Nº de alunos matriculados por curso (Fonte: Direção da ESJF)

RESULTADOS ESCOLARES

Análise dos resultados escolares do 1º período no Ensino Profissional

(1) - Apenas alunos das turmas à data do respetivo CT, entretanto a turma do 10º TAS tem neste
momento 10 alunos. Foram excluídos desta análise alunos que no decorrer do período mudaram de
turma ou escola ou que anularam a matrícula e ainda os antigos alunos que se encontram em
recuperação.
(2) - Na turma do 10.ºTAS, duas alunas integraram a turma apenas nas duas últimas semanas de aulas
do Período, pelo que não puderam realizar os módulos das diferentes disciplinas. A análise que
engloba estas duas alunas encontra-se entre parênteses ().

Para além dos alunos das turmas atuais encontram-se ainda inscritos na escola 3 antigos formandos a
realizar recuperações de módulos em atraso, por forma a concluírem os seus cursos. Estes 3
formandos no decorrer do 1ºperíodo concluíram a recuperação de 10 módulos (incluindo 2 FCT de 200
horas), tendo um deles concluído o seu curso, e outro ficado apenas ainda com 2 módulos por
recuperar.

N.º de
alunos1

N.º de
módulos/UFCD

avaliados no período

Módulos/UFCD não
concluídos pelos

alunos

Taxa de
Sucesso

10.º TM 18 8 8 94,4 %

10.º TAR 7 9 3 95,2 %

10.º TAS 7 (9)2 5 1 (9)2 97,1% (80%)2

11.º TM 12 6 2 97,2 %

11.º TAR 6 7 4 90,5%

12.º TM 8 8 1 98,4%

12.º TAR 7 10 5 92,9%



Análise Global

Os resultados obtidos neste período consideraram-se muito satisfatórios.

Salientando-se ainda, que no decorrer deste período, alguns alunos realizaram

recuperações de 3 módulos em atraso dos anos anteriores.

Análise dos resultados escolares do 2º período
no Ensino Profissional

(1) - Foram excluídos desta tabela os antigos alunos (2 do TM18) que se encontram em recuperação.

Para além dos alunos das turmas atuais encontram-se ainda inscritos na escola 2 antigos formandos a
realizar recuperações de módulos em atraso, por forma a concluírem os seus cursos.

Análise Global

Os resultados obtidos neste período consideraram-se muito satisfatórios.

Salientando-se ainda, que no decorrer deste período, diversos alunos ainda

realizaram recuperações de módulos em atraso dos períodos ou anos anteriores,

incluindo os 2 alunos em recuperação do TM18.

N.º de
alunos1

N.º de
módulos/UFCD
avaliados no 2º

período

Módulos/UFCD não concluídos
pelos alunos

Taxa de Sucesso

1º P 2ºP

10.º
TM21 17 10 9 94,4 % 94,7 %

10.º
TAR21 8 11 5 95,2 % 94,3 %

10.º
TAS21 10 14 1 80 % 92,9 %

11.º
TM20 12 14 7 97,2 % 95,8 %

11.º
TAR20 6 12 2 90,5 % 97,2 %

12.º
TM19 8 15 0 98,4 % 100 %

12.º
TAR19 7 20 16 92,9 % 88,6 %

Total 68 96 40 92,7 % 94,8 %



Análise dos resultados escolares do 3º período
no Ensino Profissional

Análise Global

Os resultados obtidos neste período consideraram-se muito satisfatórios.

Salientando-se ainda, que no decorrer deste período, diversos alunos ainda

realizaram recuperações de módulos em atraso dos períodos ou anos anteriores.

N.º de
alunos1

N.º de
módulos/UFCD
avaliados no 3º

período

Módulos/UFCD não concluídos
pelos alunos

Taxa de Sucesso

1º P 2ºP 3ºP

10.º
TM21 17 17 0 94,4 % 94,7 % 100%

10.º
TAR21 8 18 1 95,2 % 94,3 % 94,4%

10.º
TAS21 10 16 0 80 % 92,9 % 100%

11.º
TM20 12 15 0 97,2 % 95,8 % 100%

11.º
TAR20 6 14 0 90,5 % 97,2 % 100%

12.º
TM19 8 0 0 98,4 % 100 % 100%

12.º
TAR19 7 0 0 92,9 % 88,6 % 100%

Total 68 80 1 92,7 % 94,8 % 98,8%



Análise Global dos Resultados do Ensino profissional

Análise Global dos Resultados do Ensino profissional

10º ano 11º ano 12º ano

Total de alunos 39 % 18 % 17 %

Anularam a matrícula 1 2,6 % 0 0

Transferências 2 5,1 % 0 1 5,9 %

Excluídos por faltas 0 0 1 5,9 %

Alunos avaliados 36 18 15

Não transitaram / não concluíram 0 0 1 6,7 %

Transitaram / concluíram 36 100 % 18 100 % 14 93,3 %

Relativamente ao Ensino Profissional, o conceito de transitou e não transitou

não é o mesmo que habitualmente se tem, uma vez que estes cursos tem as

suas disciplinas organizadas por modulos, tem por base um processo de

recuperação de aulas não assistidas que vai influenciar a aprovação ou não do

respetivo modulo e tem momentos de avaliação e conclusão de modulos em

momentos muitissimo diferentes dos habituais no Ensino Regular.

Analisados globalmente os resultados obtidos, considera-se a taxa de sucesso

muito satisfatoria, uma vez que dos 69 alunos avaliados, apenas um aluno não

concluiu o 12º ano.
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