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Análise de Resultados – 1.º período 2019/2020 

Global - Ano Letivo 2019-2020 

Indicador 1º Período 

Taxa de absentismo 3,75% 

Taxa de desistências 1,81% 

Taxa de módulos em atraso 17,53% 

Taxa de alunos com módulos em atraso 47,87% 

 

1. A taxa de absentismo é 3,75%, o que é um bom resultado visto que alguns alunos apresentavam 

taxas de absentismo elevado em anos letivos anteriores, sendo que alguns deles vieram 

sinalizados à CPCJ por falta de assiduidade, quando ingressaram na escola; 

2. A taxa de desistências é de 1,81%, sendo bastante reduzida, quer porque existe um enorme foco 

da escola, no acolhimento dos novos alunos e na procura de soluções de envolvimento dos 

discentes, quer porque a escola se esforça verdadeiramente por acolher a diferença e por aceitar 

que os alunos possuem ritmos e estilos de aprendizagem variados; 

3. Verifica-se que muitos alunos têm poucos módulos em atraso, sendo esta uma situação 

expectável para o primeiro período, quer porque se trata dum período de adaptação para os 

novos alunos, quer porque não é temporalmente possível lançar os módulos recuperados pelos 

alunos nas pautas do primeiro período. 

 

Como estratégias de melhoria adotadas pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Profissional para 

implementar no 2º período, destacam-se: 

1- Implementação dos períodos de recuperação previstos, nomeadamente na primeira semana da 

interrupção letiva da Páscoa e durante todo o mês de Julho; 

2- Recuperação dos módulos em atraso através da repetição dos elementos de avaliação dos alunos que 

tenham obtido classificação inferior a 10 valores, antes da conclusão dos mesmos e após sessão de 

esclarecimento de dúvidas/revisões; 

3- Implementação de mais atividades práticas como Whorkshops, participação em colóquios, 

participação em concursos, projetos, entre outras, para aumentar a motivação dos alunos (aliás 

atividades essas que já tinham sido previstas para o primeiro período); 

4- Incrementar a participação de profissionais e ex-alunos, que frequentem o ensino superior, ou que já 

o tenham concluído, com diversas visitas programadas à escola a fim de motivarem pelo exemplo os 

estudantes do IEDP; 

5- Incrementar a participação de ex-alunos inseridos com sucesso no mercado de trabalho, de forma a 

que os alunos possam rever-se no seu exemplo e perceber a dimensão do IEDP, enquanto agente 

propiciador de oportunidades; 
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6- Dinamizar whorkshops na escola, envolvendo diversas entidade de ensino superior, quer para 

divulgação dos diversos cursos, quer para apoiar algumas atividades extracurriculares dinamizadas 

pelos professores, como por exemplo atividades de motivação para os módulos/conteúdos; 

7- Implementação de “Assemblies” mensais ou bimensais sobre temas escolhidos e do interesse dos 

alunos. 

 


