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1. Introdução
O presente Plano de Ações de Melhoria (PAM) resulta do Relatório da Autoavaliação, baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da
própria organização escolar. O PAM articula as ações com a avaliação final do PAM do ano letivo anterior que inclui áreas a melhorar do Relatório da
IGEC, Plano de Ação Estratégica e Projeto Educativo.
O PAM foi elaborado pela Equipa de Autoavaliação em articulação com a Direção e permitirá a definição de novas estratégias mobilizadoras da
melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões na prestação do serviço educativo.
Este documento incorpora um conjunto de estratégias com a principal finalidade de melhorar o funcionamento e o desempenho da organização. Tratase de um processo sistemático que envolve três fases: a) PAM Inicial (planeamento das ações de melhoria); b) PAM Intermédio (avaliação
intermédia/monitorização das ações de melhoria); c) PAM Final (avaliação das estratégias implementadas e dos resultados alcançados).

Em suma, o PAM está adaptado à realidade da organização escolar tendo em conta os recursos disponíveis e o horizonte temporal de 1 ano letivo.
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2.1. Identificação das ações de melhoria
No preenchimento desta tabela, são elencados os aspetos a melhorar com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação e outros documentos
identificados na Introdução), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante. Clicando no botão "Ordenar AM por área", todos
os aspetos a melhorar ficam agrupados nas áreas de melhoria definidas. Seguidamente, formulam-se as ações de melhoria, garantindo que cada área esteja
associada a pelo menos uma ação de melhoria.
ORDENAR AM por área

Para ordenar os aspetos a melhorar de acordo com a área de melhoria, clique aqui

Fonte

Aspetos a melhorar

Áreas de melhoria

Relatório IGEC

Intensificação dos processos de articulação vertical e horizontal
do currículo, com base na fundamentação concetual que os
justifica, de modo a garantir a sequencialidade e integração das
aprendizagens e a promover o sucesso educativo

Articulação vertical e horizontal

PAM

Aprofundar as práticas de articulação vertical e horizontal (PEA
2015-2017 e IGEC 2016)

Articulação vertical e horizontal

PAM

Consolidar o processo de autoavaliação com vista à sua
regularidade, abrangência e sistematização (IGEC 2016)

Relatório AA

Melhorar os mecanismos que permitem avaliar a satisfação de
todos os intervenientes no processo educativo

Autoavaliação

Relatório AA

Melhorar a divulgação dos circuitos para efetuar críticas e
sugestões sobre a organização do agrupamento

Autoavaliação

Relatório IGEC

Desenvolvimento de um processo de autoavaliação centrado
nas áreas da prestação do serviço educativo, de modo a
potenciar os impactos na melhoria das aprendizagens e dos
resultados dos alunos e a atingir-se a sustentabilidade do
desenvolvimento do Agrupamento

Autoavaliação

1
2

3

Ações de melhoria

Melhorar a articulação vertical e horizontal

Articulação vertical e horizontal - Liderança e
Gestão - Autoavaliação

4

5

6
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Consolidar o processo de autoavaliação com vista à sua
regularidade, abrangência e sistematização

Relatório AA

Melhorar a comunicação/interação entre o pessoal não docente
e a direção

Comunicação

Relatório AA

Melhorar a comunicação entre a direção e o pessoal não
docente e o seu envolvimento na autoavaliação do
agrupamento

Comunicação

Relatório AA

Cerca de 35% dos educadores não sabem se a direção
estabelece protocolos com instituições, com a autarquia e
outras entidades interessadas (melhorar a divulgação da
informação)

Comunicação

Relatório AA

Melhorar a divulgação dos protocolos com o centro de saúde e
outras instituições vocacionadas, no sentido de promover a
prevenção para a saúde

Comunicação

Relatório AA

Melhorar a comunicação entre a direção/chefe e os assistentes
operacionais na organização do trabalho a realizar

Comunicação

Relatório AA

Cerca de 40% dos educadores desconhecem os
protocolos/parcerias do agrupamento com outras entidades
(melhorar a divulgação da informação)

Comunicação

7

8

9

10

11

12

Relatório AA
13

Relatório AA
14

Comunicação

Melhorar o nível de circulação da informação entre a direção e
o pessoal não docente

Comunicação

Relatório AA

Melhorar a eficácia dos meios de comunicação com a
comunidade educativa

Comunicação

Relatório AA

Tornar a página Web do agrupamento mais atualizada,
organizada, apelativa e com mais informações sobre todas as
escolas do agrupamento

Comunicação

16
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Comunicação

Relatório AA
15

17

Cerca de 55% do pessoal docente não sabe se o orçamento do
agrupamento é elaborado tendo em conta as prioridades
decorrentes do Projeto Educativo (melhorar a divulgação da
informação)
A maioria do pessoal não docente não sabe se o agrupamento
gere adequadamente os recursos financeiros disponíveis
(melhorar a divulgação da informação)

Melhorar a comunicação organizacional

Relatório AA

Melhorar a divulgação do Regulamento Interno

Comunicação

Relatório AA

Cerca de 40% não sabe se os alunos são ouvidos na elaboração
do Regulamento Interno

Comunicação

Relatório AA

O representante dos encarregados de educação da turma
transmitir as informações relevantes

Comunicação

Relatório AA

A associação de pais/encarregados de educação motivar os
pais/encarregados de educação a participar na vida do
agrupamento

Comunicação

Relatório AA

Melhorar a divulgação das atividades realizadas pelo
agrupamento e também as atividades em que os
pais/encarregados de educação podem participar

Comunicação

Relatório AA

Melhorar a divulgação dos serviços de apoio existentes na
escola

Comunicação

Relatório AA

O agrupamento disponibilizar informação relevante à
comunidade educativa, nomeadamente através de um site na
Internet

Comunicação

Relatório AA

O agrupamento divulgar e promover exposições dos trabalhos
dos alunos no agrupamento e no exterior

Comunicação

PAM

Melhoria da comunicação interna/apropriação dos documentos
estruturantes (IGEC 2016)

Comunicação

Relatório AA

O agrupamento acompanhar o desempenho escolar dos seus
alunos

Ensino aprendizagem

Relatório AA

Diversificar as atividades de complemento/enriquecimento
curricular

Ensino aprendizagem

Relatório AA

Maior participação das associações de pais/encarregados de
educação no processo educativo

Ensino aprendizagem

Relatório AA

Adequação dos instrumentos de avaliação a este modelo de
provas de aferição e análise dos relatórios RIPA e REPA em
equipa pedagógica, com os alunos e com os pais/encarregados
de educação

Ensino aprendizagem

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Desenvolver práticas de avaliação, de diferenciação
pedagógica e de metodologias ativas que potenciem a
qualidade do ensino - aprendizagem

Relatório IGEC

Identificação, na generalidade das disciplinas, dos fatores
explicativos do sucesso e do insucesso inerentes ao processo de
ensino e de aprendizagem, com a implementação de respostas
adequadas à melhoria dos resultados, perspetivando a
respetiva sustentabilidade e consistência

Ensino aprendizagem

Relatório IGEC

Ensino aprendizagem

32

Generalização de práticas de diferenciação pedagógica em sala
de atividades/aula e de metodologias de ensino mais ativas,
com vista a um maior envolvimento das crianças e dos alunos
na construção das suas aprendizagens e à melhoria dos
resultados académicos

Relatório IGEC

Ensino aprendizagem

33

Desenvolvimento de práticas de avaliação formativa que
permitam a monitorização da adequação e eficácia dos
processos de ensino implementados por cada docente,
diagnostiquem, atempadamente, as reais necessidades dos
alunos, de modo a permitir a respetiva superação e a refletir-se
favoravelmente nos seus desempenhos em termos de avaliação
sumativa

PAM

Melhoria da qualidade do sucesso escolar - ensino e
aprendizagem (PEA 2015-2017 e IGEC 2016)

Ensino aprendizagem

Relatório AA

A direção diagnosticar claramente as oportunidades e os
constrangimentos do agrupamento, prosseguindo uma
estratégia e uma visão adequadas às características dos
contextos local e nacional

Liderança

Relatório AA

A direção organizar e implementar ações de melhoria dentro do
agrupamento, de acordo com as sugestões do pessoal não
docente

Liderança

Relatório AA

Melhorar a gestão do serviço por parte do chefe do pessoal não
docente

Liderança

Relatório AA

Maior envolvimento do pessoal não docente na elaboração do
projeto educativo

Liderança

Relatório AA

Melhorar a planificação das tarefas a desenvolver pelo pessoal
não docente

Liderança

Relatório AA

A direção incentivar o envolvimento e participação do pessoal
não docente na elaboração do projeto educativo

Liderança

31

34

35

36

37

38

39

40
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Desenvolver práticas de avaliação, de diferenciação
pedagógica e de metodologias ativas que potenciem a
qualidade do ensino - aprendizagem

Relatório AA

Os órgãos de gestão do agrupamento incentivarem à
modernização da planificação e execução do trabalho do
pessoal não docente

Liderança

Relatório AA

A direção analisar regularmente as carências atuais e futuras
dos professores, tendo em conta as necessidades e expectativas
das partes interessadas

Liderança

Relatório AA

A direção distribuir serviço e atribuir responsabilidades tendo
como referência objetivos claros e partilhados pelo pessoal não
docente

Liderança

Relatório AA

A direção fornecer orientações claras e precisas ao pessoal não
docente para o acompanhamento específico dos alunos

Liderança

Relatório AA

Incentivar e facilitar a frequência em ações de formação

Liderança

Relatório AA

Potenciar a polivalência dos funcionários, nomeadamente
através da rotatividade dos postos de trabalho

Liderança

Relatório AA

O agrupamento estabelecer mais parcerias com entidades
externas promotoras de inclusão de minorias sociais e culturais
e proceder à sua divulgação

Liderança

Relatório AA

Promover uma maior participação dos pais/encarregados de
educação e alunos no processo de tomada de decisão

Liderança

Relatório AA

O agrupamento promover a constituição de associações de
pais/encarregados de educação, alunos e antigos alunos,
oferecendo condições para o seu funcionamento e proceder à
sua divulgação

Liderança

Relatório AA

Equipar os jardins de infância/escolas do 1º Ciclo do
agrupamento com materiais e equipamentos atualizados

Liderança

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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Desenvolver uma estratégia de motivação do pessoal não
docente, visando a melhoria do ambiente relacional, a
criação do sentido de pertença e coesão organizacional

Relatório AA

A escola/jardim de infância dispor de sistemas de informação
integrados em rede

Liderança

51

Relatório AA

Equipar e dotar os jardins de infância/escolas dos meios
necessários para pessoas com mobilidade reduzida

Liderança

52

Relatório AA

Adequar a gestão das instalações, espaços e equipamentos às
necessidades das crianças e funcionalidade dos serviços

Melhoria da conservação, higiene, segurança das
instalações e equipamentos
Liderança
Melhorar a gestão dos focos de indisciplina

53

Relatório AA

Gerir eficazmente os serviços de apoio (biblioteca, secretaria,
bar)

Liderança

Relatório AA

O agrupamento identificar e analisar constantemente formas de
superar dificuldades que surgem na organização do trabalho

Liderança

Relatório AA

Reforço de medidas de educação e
sensibilização/responsabilização (conservação, higiene e
segurança das instalações da escola)

Liderança

Relatório AA

Melhorar o funcionamento da biblioteca escolar (horário,
espaço próprio e haver um professor bibliotecário no 1º CEB,
mais livros e melhores computadores com acesso à internet e
maior simpatia das funcionárias)

Liderança

Relatório AA

O bar abrir na hora de almoço

Liderança

Relatório AA

Maior intervenção da escola perante situações de bullying e
proceder à sua divulgação

Liderança

Relatório AA

Melhorar a qualidade das refeições do refeitório

Liderança

54

55

56

57

58

59

60
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Desenvolver uma estratégia de motivação do pessoal não
docente, visando a melhoria do ambiente relacional, a
criação do sentido de pertença e coesão organizacional

Promover um maior envolvimento dos pais/encarregados
de educação na vida do agrupamento

Relatório AA

Promover a participação dos pais nas atividades da escola
(horário das atividades e direcionadas para pais/encarregados
de educação)

Liderança

Relatório AA

A escola proporcionar aos alunos mais visitas de estudo

Liderança

Relatório AA

Proceder à manutenção/melhoria dos equipamentos da escola,
principalmente dos computadores e de alguns equipamentos
desportivos

Liderança

Relatório AA

Realizar reuniões em horário pós-laboral

Liderança

Relatório AA

Melhorar a organização e o funcionamento do agrupamento

Liderança

Relatório AA

O agrupamento responder em tempo útil às questões colocadas
pelos pais/encarregados de educação

Liderança

Relatório AA

Cumprir o plano de emergência/simulacros e proceder à sua
divulgação

Liderança

Relatório AA

Solicitar junto da CMA a elaboração de plano de emergência,
em todas as escolas

Liderança

Relatório AA

O pessoal não docente receber mais formação adequada para o
seu desempenho profissional

Liderança

Relatório AA

Melhorar a oferta educativa do agrupamento

Liderança

Relatório AA

O agrupamento, através dos seus órgãos de gestão e
administração, acompanhar as melhorias efetuadas pelos
serviços, interessando-se pelos seus resultados e proceder à sua
divulgação

Liderança

PAM

Melhoria da qualidade do sucesso escolar - lideranças
intermédias e supervisão (PEA 2015-2017 e IGEC 2016)

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

MMA © 2011

Práticas de Ensino e aprendizagem

Supervisão da prática letiva em sala de atividades/aula,
enquanto estratégia formativa para a qualidade do ensino

Relatório AA
73

A supervisão da prática letiva contribuir para o
desenvolvimento profissional do pessoal docente e do sucesso
escolar

Supervisão
Supervisão da prática letiva em sala de atividades/aula,
enquanto estratégia formativa para a qualidade do ensino

Relatório IGEC

Assunção de procedimentos generalizados de supervisão da
prática letiva em contexto de sala de atividades/aula, que
permitam a monitorização da eficácia do planeamento
individual em termos de aprendizagens por parte de todas as
crianças e alunos e se assumam como contributo relevante para
a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem

Supervisão

74

Tabela 1 – Identificação das ações de melhoria
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2.2. Matriz de priorização das ações de melhoria
A priorização das ações de melhoria baseia-se na aplicação da matriz da CAF e de GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Consiste em
combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações são priorizadas de acordo com a urgência
da ação; a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a dependência (ou não) de fatores externos à organização escolar; a
tendência da ação de melhoria piorar, ou seja o potencial de crescimento do problema e a contribuição da ação na melhoria da satisfação
da comunidade educativa.

Pontuação

Urgência

Capacidade

Tendência

0

Sem urgência
(não tem pressa, pode esperar)

Requer um número significativo de
recursos que a organização escolar não Sem tendência a piorar (não vai piorar ou
possui e/ou depende de fatores externos
pode até melhorar)
à organização escolar

Improvável impacto na satisfação da
comunidade educativa

3

Urgente
(o mais cedo possível)

Requer um número razoável de recursos
e/ou não depende totalmente de fatores Se nada for feito, vai piorar a médio prazo
externos à organização escolar

Impacto médio na satisfação da
comunidade educativa

5

Extremamente urgente
(é necessária um ação imediata)

Requer recursos que a organização
escolar possui e não depende de fatores
externos à organização escolar

Se não for resolvido,
o agravamento é imediato

Tabela 2 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria

No quadro seguinte pontuam-se as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.
Depois de pontuar as ações de melhoria, ordenar por pontuação final, clicando aqui:
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ORDENAR AM por pontuação

Satisfação

Impacto elevado na satisfação da
comunidade educativa

Ação de melhoria

Urgência

Capacidade Tendência Satisfação Pontuação Prioridade

Melhorar a comunicação organizacional

5

5

3

3

225

1

Supervisão da prática letiva em sala de atividades/aula, enquanto estratégia formativa
para a qualidade do ensino

5

5

3

3

225

2

Desenvolver práticas de avaliação, de diferenciação pedagógica e de metodologias ativas
3 que potenciem a qualidade do ensino-aprendizagem

5

5

3

3

225

3

Melhorar a gestão dos focos de indisciplina

5

5

3

3

225

4

Melhorar a articulação vertical e horizontal

3

5

3

3

135

5

3

5

3

3

135

6

Melhoria da conservação, higiene, segurança das instalações e equipamentos

3

3

3

5

135

7

Promover um maior envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida do
agrupamento

3

3

3

3

81

8

Consolidar o processo de autoavaliação com vista à sua regularidade, abrangência e
9 sistematização

0

5

3

3

0

9

1

2

4

5

Desenvolver uma estratégia de motivação do pessoal não docente, visando a melhoria do
6 ambiente relacional, a criação do sentido de pertença e coesão organizacional.
7

8

Tabela 3 – Priorização das ações de melhoria

Neste quadro apresentam-se as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):
Ação de melhoria
Melhorar a comunicação organizacional
Supervisão da prática letiva em sala de atividades/aula, enquanto estratégia formativa para a qualidade do ensino.
Desenvolver práticas de avaliação, de diferenciação pedagógica e de metodologias ativas que potenciem a qualidade do
ensino - aprendizagem
Tabela 4 – Lista de ações de melhoria a implementar
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2.3. Enquadramento das ações de melhoria nos Critérios da CAF Educação e nos Domínios da Avaliação Externa
Ação de melhoria
Melhorar a comunicação organizacional

Domínio da Avaliação Externa

Critério dominante da CAF Educação

Liderança e Gestão

Critério 4

Prestação do serviço educativo

Critério 5

Prestação do serviço educativo

Critério 5

1

Supervisão da prática letiva em sala de
atividades/aula, enquanto estratégia formativa para a
2 qualidade do ensino
Desenvolver práticas de avaliação, de diferenciação
pedagógica e de metodologias ativas que potenciem a
3 qualidade do ensino - aprendizagem

Tabela 5 – Ações de melhoria na CAF e Avaliação Externa
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2.2. Fichas das ações de melhoria
2.2.1. Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Melhorar a comunicação organizacional

Coordenador da Equipa Operacional

Equipa Operacional
José Mário da Silva Moura
Isabel Maria de Oliveira Amante

Jorge Fernando Almeida Ferreira da Costa (diretor)
Maria Fernanda Leitão
Domicilia Maria Rodrigues Sanches de Almeida

Estado atual
Data

Estado

Janeiro de 2019

AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
Melhoria da eficácia dos meios de comunicação e procedimentos com a comunidade educativa.
Melhoria do clima organizacional , em geral, e com o PND, em particular.
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Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo
Os objetivos foram definidos de acordo com o preconizado no Projeto Educativo do Agrupamento
Ponto 8 do P. E.- "Opções prioritárias"
Ponto 5 do P.E.- "Os valores que defendemos".
Promover uma maior eficácia dos meios e processos de comunicação interna com a comunidade educativa.
Melhorar a comunicação/ interação entre o pessoal não docente e a direção.
Melhorar a comunicação entre a direção/ chefe e os assistentes operacionais na organização do trabalho a realizar.
Melhorar os circuitos de informação descendente e ascendente no agrupamento.
Melhorar a interligação/comunicação entre a família e a escola e entre a restante comunidade escolar e a escola.

Atividades/Estratégias
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Metas

Instrumentos de avaliação/Evidências

Divulgação de súmulas das principais conclusões/ deliberações do Conselho Pedagógico e
Conselho Geral.

Número de súmulas do CP - 4.
Número de súmulas do CG - 2.

Número de súmulas.

Criação de um e-mail para receção de sugestões.

Vinte mails.

Número de mails.

Expansão da caixa de sugestões a todas as escolas do agrupamento.

Caixas em todas as escolas do
Agrupamento.

Número de sugestões/caixas.

Reuniões do Diretor com chefes/delegados e subdelegados de turma.

Uma reunião por período.

Atas/Memorandos.

Reuniões do Diretor com pessoal não docente para conhecimento de documentos
estratégicos, análise de situações e constrangimentos.

Uma reunião por período (nas
interrupções letivas).

Atas/Memorandos.

Divulgação de resultados das diferentes Ações de Melhoria pela equipa de Autoavaliação.

Anual.

Relatório.

Fatores de sucesso

Constrangimentos

(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

A colaboração e disponibilidade da comunidade escolar.

Dispersão geográfica das escolas do agrupamento.

Envolvimento dos diferentes atores educativos (professores, pessoal não docente, alunos e
Fraca cultura de participação na autoavaliação do agrupamento.
respetivas famílias).
Envolvimento de entidades exteriores à escola.

Data de início

Data de conclusão

Janeiro de 2019

Julho de 2019

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade educativa.

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional
Instrumentos/mecanismos de monitorização
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Datas para a monitorização

Avaliação semestral, pela Equipa de Autoavaliação de procedimentos e resultados
obtidos.

Final 2.º período.

Avaliação final de ano pela Equipa de Autoavaliação de resultados obtidos.

Final de ano letivo.
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2.2. Fichas das ações de melhoria
2.2.2. Ação de Melhoria 2
Designação da ação de melhoria
Supervisão da prática letiva em sala de atividades/aula, enquanto estratégia formativa para a qualidade do ensino

Coordenador da Equipa Operacional

Equipa Operacional
Coordenador de departamento do pré-escolar
Coordenador de departamento do 1.º ciclo
Coordenador dos Diretores de turma do 2.º ciclo

Lucia Serras Barroso (Coordenador dos Diretores de turma do Secundário)
Coordenador dos Diretores de turma do 3.º ciclo
Coordenador dos Diretores de turma do Secundário
Coordenador dos Diretores de turma dos cursos profissionais

Estado atual
Data

Estado

Janeiro de 2019

AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
Otimização do processo de supervisão pedagógica / observação de aulas, em consequência da avaliação efetuada pelos departamentos/conselho pedagógico.
Reforço do papel pedagógico das lideranças intermédias como forma de potenciar o desenvolvimento profissional dos professores e a reflexão partilhada sobre a eficácia das
estratégias pedagógicas utilizadas na prática letiva.
Divulgação e reflexão partilhada sobre as boas práticas pedagógicas observadas visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem / sucesso educativo, nas Equipas
Pedagógicas de Turma e CT/C. docentes e Equipas Pedagógicas de Grupo .

MMA © 2011

Partilha entre pares do conhecimento adquirido a partir de formação.

MMA © 2011

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo
objetivos foram definidos de acordo com o preconizado no Projeto Educativo do Agrupamento
Melhoria da qualidade do sucesso educativo - "Criar mecanismos de supervisão pedagógica entre pares"

Os
Ponto 8.1 -

Adotar procedimentos generalizados de supervisão pedagógica da prática letiva em contexto de sala de aula, que permitam a monitorização da eficácia do planeamento individual
em termos do sucesso académico.
Fomentar práticas de supervisão entre docentes.
Estimular a articulação e partilha inter e intradepartamental.

Atividades/Estratégias

MMA © 2011

Metas

Instrumentos de avaliação/Evidências

Definição do modelo de supervisão pedagógica de aulas, com a identificação dos aspetos a
Uma grelha.
serem observados e sua operacionalização.

Modelo de supervisão pedagógica.

Realização de um momento de observação de aulas entre dois elementos do Conselho de
Turma ( 2º ciclo, 3º ciclo e secundário) / dois elementos do mesmo estabelecimento (um
do pré-escolar e outro do 1º ciclo), até ao final do ano letivo 2018/2019.

Segundo e terceiro período.

Síntese/Ata.
Grelha de observação de aulas.

Realização de reuniões de articulação entre o ensino pré-escolar e o 1º ciclo / Conselho de
Turma com representantes de grupo/ano para refletir sobre o processo de supervisão
Segundo e terceiro período.
pedagógica decorrido.

Síntese/Ata.
Grelha de observação de aulas.

Troca de experiências/partilha de boas práticas observadas.

5 boas práticas, no mínimo.

Sínteses/Atas.

Partilha de material da formação para posterior reflexão em Departamento/Grupo de
Recrutamento/Equipa Pedagógica.

1 partilha.

Ata/Memorando.

Fatores de sucesso

Constrangimentos

(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Envolvimento do Conselho Pedagógico/ Coordenadores/Representantes de grupo de
recrutamento e Professores.

Insuficiente disponibilidade para a mudança.

Intervenção e motivação dos intervenientes para a mudança.

Fraca cultura de trabalho colaborativo.

Uma comunicação eficaz entre os agentes envolvidos.

Data de início

Data de conclusão

Janeiro de 2019

Julho de 2019

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Pessoal docente

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional
Instrumentos/mecanismos de monitorização
Monitorização pela Equipa de Autoavaliação.

MMA © 2011

Datas para a monitorização
Final dos 2º e 3º períodos.

2. Plano de Ações de Melhoria Inicial

Pág. 9

2.2. Fichas das ações de melhoria
2.2.3. Ação de Melhoria 3
Designação da ação de melhoria
Desenvolver práticas de avaliação formativa, de diferenciação pedagógica e de metodologias ativas que potenciem a qualidade do ensino - aprendizagem

Coordenador da Equipa Operacional

Equipa Operacional
Cooordenador do departamento do pré-escolar
Cooordenador do departamento do 1.º ciclo
Cooordenador do departamento de Línguas

José Manuel Morgado Heleno (Cooordenador do departamento de Ciências Sociais e
Humanas)

Cooordenador do departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Cooordenador do departamento de Ciências Sociais e Humanas
Cooordenador do departamento de Expressões
Cooordenador do departamento de Educação Especial

Estado atual
Data

Estado

Janeiro de 2019

AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
Melhorar a adequação do tipo de ensino proporcionado pelo Agrupamento às características dos alunos, visando a melhoria e qualidade das aprendizagens.
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expetativas dos alunos e famílias como meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

MMA © 2011

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo
Os objetivos foram definidos de acordo com o preconizado no Projeto Educativo do Agrupamento
Ponto 8.1 - Melhoria da qualidade do sucesso educativo
"Organização das atividades e metodologias e da gestão do tempo e do espaço, de forma adequada à turma, aplicando estratégias de diferenciação pedagógica,
tendo em conta as reais necessidades de cada aluno".
Melhorar o trabalho colaborativo nos departamentos curriculares e nos conselhos de turma no âmbito da diferenciação pedagógica e dos domínios de articulação curricular.
Compilar dados sobre os resultados académicos , que permitam o benchmarking.
Implementar estratégias diferenciadas de acordo com o perfil do aluno e com o Decreto Lei nº 54/2018.
Produzir materiais pedagógicos que promovam a igualdade de oportunidades das aprendizagens no respeito pelas diferenças individuais.
Aplicar métodos diversificados de ensino e aprendizagem.
Promover a flexibilidade contextualizada na forma de organização dos alunos e do trabalho e na gestão do currículo, utilizando os métodos, as abordagens e os procedimentos que
se revelem mais adequados para que todos os alunos alcancem o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Atividades/Estratégias

MMA © 2011

Metas

Instrumentos de avaliação/Evidências

Recolha de informação pelo diretor de turma sobre os alunos e o seu perfil de
aprendizagem definido pela equipa multidisciplinar, ao abrigo do Decreto Lei nº 54/2018.

Número de perfis definidos pela
equipa multidisciplinar - 5 no
mínimo.

Perfil do aluno.

Sessão/sessões de trabalho com exemplos de boas práticas no âmbito da diferenciação
pedagógica .

Uma sessão anual.

Relatório da sessão.

Utilização de medidas universais de ensino aprendizagem adequados ao perfil dos alunos.

Número de medidas - 1 no mínimo
por cada aluno que necessite.

Atas, Plano Anual deTurma, Projeto Curricular
de Grupo, modelo 2 - Aplicação das Medidas
Universais e 2B - Acomodações Curriculares da
Equipa Multidisciplinar.

Identificação das práticas de avaliação formativa em cada grupo disciplinar/conselho de
docentes e generalização das boas práticas.

Número de boas práticas - 2 no
mínimo.

Atas grupo disciplinar/conselho de docentes;
Plano Anual de Turma/Projeto Curricular de
Grupo.

Desenvolvimento de projetos que aglutinem aprendizagens das diferentes disciplinas,
planeados, realizados e avaliados pelo conjunto dos professores do conselho de turma ou
do ano de escolaridade.

Um por turma nas turmas dos 1º, 2º
e 3.º ciclos abrangidas pelo projeto
Plano Anual de Turma.
de autonomia e flexibilidade
curricular.

Aplicação de domínios de articulação curricular.

Dois DAC no mínimo por turma
abrangidas pelo projeto de
Plano Anual de Turma.
autonomia e flexibilidade curricular.

MMA © 2011

Fatores de sucesso

Constrangimentos

(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Disponibilidade/ flexibilidade dos docentes para integrar metodologias mais ativas.

Falta de tempo, tendo em conta a panóplia de procedimentos a cumprir.

Acompanhamento das aprendizagens realizadas pelos alunos por parte dos
pais/encarregados de educação.

Acompanhamento das aprendizagens realizadas pelos alunos por parte dos
pais/encarregados de educação.

Postura dos alunos perante o estudo e o trabalho profícuo.

Data de início

Data de conclusão

Janeiro de 2019

Julho de 2019

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Pessoal docente e alunos

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional
Instrumentos/mecanismos de monitorização
Avaliação pela Equipa de Autoavaliação de procedimentos e resultados.

MMA © 2011

Datas para a monitorização
Final dos 2º e 3º períodos.

Plano de Ação Estratégica
2016/17 e 2017/18
1.ª Medida
1. Fragilidade/problema
a resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

Fragilidade:
Os alunos do 1.º ano têm apresentado consecutivamente níveis muito
baixos de proficiência ao nível da leitura e escrita, o que tem
comprometido o sucesso escolar no 2.º ano de escolaridade, traduzido nas
elevadas taxas de retenção do agrupamento, neste ano, em particular nas
taxas de insucesso a Português (20,3% no 1.º ano e 29% no 2.º ano no 2.º
período do ano letivo 2015/2016), nas Escolas Básicas Maria Lucília Moita,
Rossio, Pego e Bemposta.
Fonte:
Relatórios dos resultados escolares dos anos letivos de 2013/2014 e
2014/2015 e Relatório da avaliação externa de 2015/2016.

2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida
4. Objetivos a atingir
com a medida

1.º e 2.º anos de escolaridade.
De pequenino se aprende a ler e a escrever para “crescer”.
 Aplicar métodos alternativos/diversificados de ensino e aprendizagem
da leitura e da escrita em grupos específicos/nível de alunos do 1.º ano
que revelem défices de aprendizagem no decurso do 1.º período e a
alunos do 2.º ano que estejam ao nível do 1.º ano.
 Melhorar os níveis de proficiência da leitura e da escrita dos alunos dos
1.º e 2.º anos.
 Aumentar o número de alunos que no final do 1.º ano apresentem, níveis
satisfatórios ou bastante satisfatórios de proficiência de leitura e
escrita.
 Promover a implementação de estratégias tendentes a um ensino mais
diferenciado e adequado às necessidades dos alunos, em sala de aula,
centradas nas didáticas de ensino e de aprendizagem.
 Melhorar os resultados escolares em linha com o preconizado no Projeto
Educativo Municipal e no Projeto Educativo do Agrupamento.

1.º e 2.º anos.
 Aumentar o número de alunos que no final do 1.º ano apresentem, níveis
satisfatórios ou bastante satisfatórios de proficiência de leitura e
escrita.
 Promover a implementação de estratégias tendentes a um ensino mais
diferenciado e adequado às necessidades dos alunos, em sala de aula,
centradas nas didáticas de ensino e de aprendizagem.
 Melhorar os resultados escolares em linha com o preconizado no Projeto
Educativo Municipal e no Projeto Educativo do Agrupamento.
5. Metas a alcançar com
a medida

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito
da medida

1. Fragilidade/problema
a resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

 Melhorar os resultados de português, no 1.º ano de escolaridade, em
2016/2017 em 7 pontos percentuais e em 2017/18 em 12 pontos
percentuais.
 Melhorar a taxa de sucesso de português no 2.º ano de escolaridade em
2016/2017 em 10 pontos percentuais e em 2017/18 em 15 pontos
percentuais.
 Aumentar as taxas de transição no 2.º ano em 8% no ano letivo de
2017/2018.
 Aplicar métodos alternativos/diversificados de ensino e aprendizagem
da leitura e da escrita em grupos nível de alunos do 1.º ano que revelem
défices de aprendizagem no decurso do 1.º período e a alunos do 2.º ano
que estejam ao nível do 1.º ano.
 Divulgar junto dos encarregados de educação, esta medida.
 Reforço da avaliação formativa através da:
 elaboração de instrumentos de avaliação formativa de observação
direta da leitura;
 elaboração de instrumentos de avaliação formativa para a
produção escrita;
 análise e tratamento dos dados recolhidos;
 identificação dos alunos com dificuldades de aprendizagem e
constituição de grupos de nível temporários.
 Utilização de métodos alternativos de ensino aprendizagem da leitura e
da escrita nos grupos de nível.
 Realização de atividades de diferenciação pedagógica dentro dos grupos
formados, concertadas
em trabalho colaborativo.
2.ª Medida

Realização
de
trabalho
colaborativo em equipas pedagógicas
Fragilidade:
constituídas,
por ano
de escolaridade.
Taxas
de insucesso
muito
altas nos alunos do 5.º ano na disciplina de
Matemática na Escola Básica D. Miguel de Almeida (40% de insucesso em
2014/2015 e 43,3% no 2.º período de 2015/2016).
Fonte:
Relatório dos resultados escolares do 2.º período do ano letivo 2015/2016
e relatórios dos resultados escolares respeitantes aos anos letivos de
2013/2014 e 2014/2015.

2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida
4. Objetivos a atingir
com a medida

5.º ano de escolaridade.
Turmas 3D
 Aplicar métodos diversificados de ensino e aprendizagem da Matemática
em três grupos específicos/nível de alunos do 5.º ano.

Relatório dos resultados escolares do 2.º período do ano letivo 2015/2016
e relatórios dos resultados escolares respeitantes aos anos letivos de
2013/2014 e 2014/2015.
2. Ano(s) de escolaridade
a abranger
3. Designação da medida

5.º ano de escolaridade.
Turmas 3D

4. Objetivos a atingir
com a medida

 Aplicar métodos diversificados de ensino e aprendizagem da Matemática
em três grupos específicos/nível de alunos do 5.º ano.
 Melhorar os níveis de fluência e destreza nos domínios: Números e
Operações, Geometria e Medida, Álgebra e Organização e Tratamento de
Dados.
 Melhorar os resultados escolares na Matemática no 5.º ano.
 Aumentar o número de alunos que no final do 5.º ano apresentem do 5.º
ano apresentem, níveis satisfatórios ou bastante satisfatórios de fluência
e destreza nos domínios preconizados nas metas curriculares.
 Melhorar os resultados escolares em linha com o preconizado no Projeto
Educativo Municipal e no Projeto Educativo do Agrupamento.

5. Metas a alcançar com
a medida

 Melhorar a taxa de sucesso de Matemática, no 5.º ano de escolaridade,
em 2016/2017, em 12 pontos percentuais e em 2017/18 em 20 pontos
percentuais.
 Aumentar as taxas de transição no 5.º ano em 10%, no ano letivo de
2017/2018.

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito
da medida

 Elaboração, aplicação e análise de resultados de um teste diagnóstico.
 Criação de três grupos de nível temporário por turma, elevado, médio e
promissor. Os alunos do grupo médio mantêm-se nas turmas de origem.
Os grupos elevado e promissor serão compostos por alunos de duas
turmas que apresentem resultados a partir de 80% e inferior a 38%,
respetivamente. Por cada duas turmas, serão criados um grupo de nível
elevado e um grupo de nível promissor. Os alunos transitarão entre os
diferentes níveis, de acordo com os resultados obtidos nas avaliações
formativas.
 Utilização de métodos alternativos de ensino aprendizagem da
Matemática em cada turma de nível, adequados ao perfil dos alunos.
 Reforço da avaliação formativa através da:
 elaboração de instrumentos de avaliação formativa;
 análise e tratamento dos dados recolhidos;
 identificação dos alunos com dificuldades de aprendizagem e
constituição de grupos de nível temporários.
 Realização de atividades de diferenciação pedagógica dentro dos grupos
formados, concertadas em equipas pedagógicas do grupo disciplinar e
validadas em Conselho de Turma

7. Calendarização das
atividades

Biénio 2016/2018:
 Setembro – diagnóstico.
 Outubro – início de grupos de nível.
 Reuniões quinzenais (ajustes entre o professor da disciplina e o professor
de grupo/nível).
 Reuniões mensais (reestruturação do grupo de nível temporário, a

 Realização de atividades de diferenciação pedagógica dentro dos grupos
formados, concertadas em equipas pedagógicas do grupo disciplinar e
validadas em Conselho de Turma
7. Calendarização das
atividades

8. Responsáveis pela
execução da medida

9. Recursos (crédito
horário utilizado ou
recursos necessários à
implementação da
medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios
de verificação da
execução e eficácia da
medida

Biénio 2016/2018:
 Setembro – diagnóstico.
 Outubro – início de grupos de nível.
 Reuniões quinzenais (ajustes entre o professor da disciplina e o professor
de grupo/nível).
 Reuniões mensais (reestruturação do grupo de nível temporário, a
 Coordenador
do Departamento
efetuar em Conselho
de Turma).de Matemática e Ciências Experimentais
em articulação com o representante de grupo disciplinar e com as
equipas pedagógicas.
 Equipa de autoavaliação.

Crédito horário – 40 horas para lecionação da disciplina de matemática (8
turmas, 5:00h cada).

Taxa do número de alunos com nível igual ou superior a 3 e taxa de
transição do 5.º ano – Resultados da avaliação sumativa de cada período –
através das pautas e dos relatórios da análise dos resultados escolares.

11. Necessidades de
formação contínua

 Métodos alternativos do ensino da Matemática – 6 professores do 230 –
2016/2017 – para replicar a formação através de reuniões – 2016/2017.
 Avaliação formativa – 2 professores do 230 – para replicar a formação
através de reuniões – 2016/2017.
 Diferenciação pedagógica – 2 professores do 230 – para replicar a
formação através de reuniões – 2016/2017.

1. Fragilidade/problema
a resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

Fragilidade:
Muitos alunos do Agrupamento, com maior incidência nos 5.º, 6.º e 7.º
anos
de
escolaridade,
têm
apresentado,
consecutivamente,
comportamentos de indisciplina com repercussões no seu próprio
(in)sucesso, assim como na aprendizagem e qualidade do sucesso dos
restantes alunos.

3.ª Medida

Fonte:
Relatórios das equipas de mediação e instauração disciplinar respeitantes
aos anos letivos de 2013/2014 e 2014/2015.
Atas de reunião dos Conselhos de Turma.
Relatório de Avaliação Externa 2015/16.
2. Ano(s) de escolaridade
a abranger

1.º ciclo, 5.º, 6.º e 7.º anos.

3. Designação da medida

Projeto Amicitia – Aprender a ser e a viver em conjunto

4. Objetivos a atingir

 Implementar um plano de prevenção e minimização da indisciplina em

Relatórios das equipas de mediação e instauração disciplinar respeitantes
aos anos letivos de 2013/2014 e 2014/2015.
Atas de reunião dos Conselhos de Turma.
Relatório de Avaliação Externa 2015/16.
2. Ano(s) de escolaridade
a abranger

1.º ciclo, 5.º, 6.º e 7.º anos.

3. Designação da medida

Projeto Amicitia – Aprender a ser e a viver em conjunto

4. Objetivos a atingir
com a medida

 Implementar um plano de prevenção e minimização da indisciplina em
contexto de sala de aula e noutros espaços escolares.
 Reduzir o número de ocorrências disciplinares.
 Melhorar o ambiente de sala de aula e o processo de ensino
aprendizagem.
 Melhorar o clima de escola.
 Melhorar o (in)sucesso dos alunos com comportamentos desajustados.
 Envolver a Comunidade Educativa na promoção de comportamentos
positivos.

5. Metas a alcançar com
a medida

 Reduzir o número de participações disciplinares dos assistentes
operacionais em 20% em 2016/17 e em 30% em 2017/18.
 Reduzir o número de participações disciplinares dos professores em 35%
em 2016/17 e em 50% em 2017/18.
 Reduzir a aplicação de medidas disciplinares sancionatórias em 40% em
2016/17 e em 60% em 2017/18.
 Reduzir as taxas de retenção em 20% dos alunos reincidentes em
comportamentos desajustados.

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito
da medida

 Divulgação/apreensão do plano de prevenção e minimização da
indisciplina e explicitação do seu funcionamento à comunidade escolar.
 Criação de equipas multidisciplinares de professores, psicóloga, alunos,
funcionários e EE de integração e apoio ao aluno e família.
 Criação de ficha de reflexão de forma a propiciar aos alunos momentos
de meditação sobre os seus comportamentos, em conversa tutorial com
professores mediadores.
 Concertação/uniformização e aferição de procedimentos e estratégias
entre professores dos vários ciclos e professores do conselho de turma e
diretor de turma e alunos.
 Alteração das didáticas de ensino aprendizagem, de modo a evitar aulas
demasiado expositivas, cativando os alunos que apresentam
comportamentos desviantes.
 Promoção da participação dos alunos, com a criação de situações de
aprendizagem significativas (motivar para a aprendizagem, atendendo
aos interesses dos alunos; utilizar o reforço positivo; reconhecer e
valorizar pequenos progressos e esforços, através de “pequenas” tarefas
em que possam ser bem sucedidos).
 Divulgação de boas práticas ao nível da gestão de conflitos em sala de
aula, nos departamentos/conselhos de docentes/conselho de diretores
de turma, para análise, reflexão e replicação contextualizada.
 Promoção, pelo diretor de turma, de debates/reflexão, em assembleia
de alunos, sobre a problemática, a partir de exemplos concretos, com

 Promoção da participação dos alunos, com a criação de situações de
aprendizagem significativas (motivar para a aprendizagem, atendendo
aos interesses dos alunos; utilizar o reforço positivo; reconhecer e
valorizar pequenos progressos e esforços, através de “pequenas” tarefas
em que possam ser bem sucedidos).
 Divulgação de boas práticas ao nível da gestão de conflitos em sala de
aula, nos departamentos/conselhos de docentes/conselho de diretores
de turma, para análise, reflexão e replicação contextualizada.
 Promoção, pelo diretor de turma, de debates/reflexão, em assembleia
ciclos de ensino, pelos educadores, professores titulares de turma e
de alunos, sobre a problemática, a partir de exemplos concretos, com
diretores de turma.
vista à apresentação de sugestões de melhoria, pelos alunos.
 Divulgação periódica de sínteses da análise das fichas de reflexão
realizadas pelos alunos, aos professores e demais funcionários.
 Reuniões de sensibilização e/ou análise e reflexão sobre a
problemática/ocorrências e processos, com as Associações de
Encarregados de Educação e Pais, Encarregados de Educação, Associação
de Estudantes, PND e PD.
 Estabelecimento de parcerias com a Câmara Municipal de Abrantes e
com a Rede Social, para se atuar de forma articulada para a integração
dos jovens e famílias de etnia cigana.
 Estabelecimento de parceria com o CAFAP para a realização de
atividades de promoção de competências parentais, com os pais e
encarregados de educação.
7. Calendarização das
atividades

Biénio 2016/2018:
 Criação de equipas - agosto de 2016.
 Divulgação e início do plano - setembro de 2016.
 Reuniões de início de ano letivo, para a sensibilização de comunidade
educativa para o plano de mediação e instauração disciplinar.
 Análise e divulgação da avaliação intermédia do projeto – final de cada
período

8. Responsáveis pela
execução da medida

 Coordenador da equipa de mediação e instauração disciplinar.
 Encarregada dos Assistentes Operacionais.
 Presidente de uma das associações de pais.
 Presidente da associação de estudantes.

9. Recursos (crédito
horário utilizado ou
recursos necessários à
implementação da
medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios
de verificação da
execução e eficácia da
medida

11. Necessidades de

Crédito horário para a equipa de mediação disciplinar – 10 horas.

 Número de participações disciplinares – através das participações
recebidas.
 Número de aplicações de medidas disciplinares – através dos dados de
medidas aplicadas.
 Número de alunos reincidentes por turma – através das participações
recebidas.
 Taxas de sucesso dos alunos reincidentes em comportamentos
desajustados – através das pautas e dos relatórios da análise dos
resultados escolares.
 Gestão comportamental para pessoal não docente – para todos os

monitorização e meios
de verificação da
execução e eficácia da
medida

recebidas.
 Número de aplicações de medidas disciplinares – através dos dados de
medidas aplicadas.
 Número de alunos reincidentes por turma – através das participações
recebidas.
 Taxas de sucesso dos alunos reincidentes em comportamentos
desajustados – através das pautas e dos relatórios da análise dos
resultados escolares.

11. Necessidades de
formação contínua

 Gestão comportamental para pessoal não docente – para todos os
assistentes operacionais – através de formadores internos e parcerias –
2016/2017.
 Gestão da sala de aula como forma de prevenção da indisciplina para
professores – 20 professores – para replicar a formação através de
reuniões de departamento – 2016/2017.
 Educação para os valores – para 6 professores (coordenadores dos
diretores de turma e coordenadores de departamento do 1.º ciclo e do
pré-escolar) – para replicar em reuniões aos diretores de turma,
professores do 1.ºciclo e educadores - 2016/2017.
 Ações de competências parentais para pais e encarregados de educação
– através de formadores internos e parcerias – 2016/2017.

1. Fragilidade/problema
a resolver e respetiva(s)
fonte(s) de identificação

Fragilidade:
O insucesso escolar tem origem, entre outros, num fator endógeno de
prática letiva e relação pedagógica em sala de aula, havendo grandes
diferenças na prática pedagógica de professor para professor. A falta de
uma supervisão/intervisão consistente e intencional entre pares, partilha
de métodos e de difusão das boas práticas condicionam a melhoria dos
resultados escolares.

4.ª Medida

Fonte:
Relatório da avaliação externa 2015/2016.
Projeto Educativo Municipal
Projeto Educativo do Agrupamento
2. Ano(s) de escolaridade
a abranger

Todos os anos de escolaridade.

3. Designação da medida

Projeto VOA – Ver, Observar e Aprender –, com os pés assentes na sala
de aula.

4. Objetivos a atingir
com a medida

 Implementar
um
projeto
consistente
e
intencional
de
supervisão/intervisão pedagógica, que integre a observação de aulas e
que contemple questionários a alunos sobre as práticas letivas em geral,
como
estratégia
formativa de melhoria orientada
para
o
desenvolvimento pessoal e profissional/rendibilização dos saberes
profissionais e da organização escola, para a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem e de divulgação de boas práticas em contexto de
sala de aula, na ótica de produção de conhecimento.
 Implementar mecanismos de intervisão/observação de aulas/atividades
entre professores do mesmo grupo disciplinar.
 Promover a reflexão sobre a eficácia das estratégias pedagógicas

com a medida

supervisão/intervisão pedagógica, que integre a observação de aulas e
que contemple questionários a alunos sobre as práticas letivas em geral,
como
estratégia
formativa de melhoria orientada
para
o
desenvolvimento pessoal e profissional/rendibilização dos saberes
profissionais e da organização escola, para a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem e de divulgação de boas práticas em contexto de
sala de aula, na ótica de produção de conhecimento.
 Implementar mecanismos de intervisão/observação de aulas/atividades
entre professores do mesmo grupo disciplinar.
 Promover a reflexão sobre a eficácia das estratégias pedagógicas
utilizadas.
 Estimular os professores para uma ação mais colaborativa e participativa
na construção e partilha de experiências e materiais.
 Divulgar as boas práticas observadas em sala de aula, em reuniões de
departamento e posteriormente em conselho pedagógico.
 Conhecer a opinião dos alunos, através da divulgação e reflexão dos
questionários aplicados.
 Envolver as crianças/alunos no esforço coletivo de aprendizagem e
orientação das motivações para a aprendizagem.
 Aperfeiçoar as dinâmicas de sala de atividades/aula de modo a melhorar
os processos de ensino e de aprendizagem e os resultados dos alunos.

5. Metas a alcançar com
a medida

 Observação de aulas a 100% dos professores.
 Aplicação de um questionário a 20% do total de alunos.
 Divulgação de 15 boas práticas.
 Implementar a elaboração de um plano de melhoria por departamento
curricular, por ano letivo.
 Organizar duas formações internas, por ano, centradas no contexto da
escola/educativo especifico.
 Melhorar as taxas de transição dos alunos em 8%.

6. Atividade(s) a
desenvolver no âmbito
da medida

 Conceção, até ao final do mês de julho de 2016, de uma “grelha de
observação de boas práticas” focada nas estratégias pedagógicas e nas
dinâmicas de sala de aula.
 Generalização de observação de aulas entre pares pedagógicos
(intervisão horizontal), utilizando grelha para o efeito, numa perspetiva
de divulgação de boas práticas observadas.
 Reflexão
entre
observador
e
observado
com
enfoque
no
impacto/eficácia das estratégias pedagógicas privilegiadas, em termos
de aprendizagens
parte dedetodas
as crianças
e alunos
grupo
alunos
dos vários por
anos/ciclos
escolaridade
sobre
a suadoopinião
turma.
das
práticas letivas.
 Elaboração de um roteiro de supervisão que contemple:
 a programação anual da atividade do departamento;
 a elaboração/reformulação de planos de aula (ao nível de
estratégias de aprendizagem);
 a organização dos alunos em função das metodologias privilegiadas
e dos objetivos a atingir, momentos e procedimentos de avaliação
formativa (auto e heteroavaliação), conducentes a práticas de
trabalho/ensino diferenciado);
 o planeamento e desenvolvimento da supervisão pedagógica
colaborativa, pelo coordenador de departamento;
 a partilha e análise, em departamento curricular/ grupo

a programação anual da atividade do departamento;
a elaboração/reformulação de planos de aula (ao nível de
estratégias de aprendizagem);
 a organização dos alunos em função das metodologias privilegiadas
e dos objetivos a atingir, momentos e procedimentos de avaliação
formativa (auto e heteroavaliação), conducentes a práticas de
trabalho/ensino diferenciado);
 o planeamento e desenvolvimento da supervisão pedagógica
colaborativa, pelo coordenador de departamento;
 a partilha e análise, em departamento curricular/ grupo
disciplinar, das experiências e resultados das observações de aulas
entre pares;
 a elaboração de planos de melhoria departamental que integrem os
resultados obtidos na observação de aulas e na aplicação de
questionários aos alunos;

a organização de formação interna centrada no contexto
Biénio 2016/2018:
educativo.
 Junho/julho de 2016 (Planeamento e criação de grelha de observação
aulas).
 Setembro de 2016 (reuniões de departamento/grupo disciplinar e
conselho pedagógico).
 De novembro a janeiro de 2016/17 (1.º momento de observação de
aulas).
 De Janeiro a março de 2017 (1.º momento para tratamento de dados
recolhidos /divulgação de boas práticas observadas).
 Abril/maio de 2017 (2.º momento de observação de aulas).
 Junho/julho de 2017 (tratamento de dados recolhidos).
 Setembro de 2017 (divulgação e reflexão sobre as boas práticas
observadas).
 2.º Período de 2017 (inquérito/questionário aos alunos).
 3.º Período/final de ano letivo de 2016/17 (tratamento, discussão e
divulgação dos dados do inquérito aplicado as alunos).
 3.º Período/final de ano letivo de 2017/19 (análise comparativa dos
resultados escolares com o ano letivo 2016/2017).



7. Calendarização das
atividades

8. Responsáveis pela
execução da medida

9. Recursos (crédito
horário utilizado ou
recursos necessários à
implementação da
medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios
de verificação da
execução e eficácia da
medida

 Conselho Pedagógico.
 Coordenador de departamento.
 Equipa de autoavaliação.
Crédito horário para os coordenadores das equipas de ação de melhoria
(Equipa de autoavaliação) – 12 horas.

 Número de aulas observadas e respetivos relatórios síntese das reflexões
efetuadas – através dos registos dos departamentos.
 Número de exemplos de boas práticas – através dos registos dos
departamentos.
 Resultados comparados das avaliações sumativa – através dos relatórios
da análise dos resultados escolares de final de ano, do ano em exercício
com o ano letivo anterior.

recursos necessários à
implementação da
medida)
10. Indicadores de
monitorização e meios
de verificação da
execução e eficácia da
medida

11. Necessidades de
formação contínua

 Número de aulas observadas e respetivos relatórios síntese das reflexões
efetuadas – através dos registos dos departamentos.
 Número de exemplos de boas práticas – através dos registos dos
departamentos.
 Resultados comparados das avaliações sumativa – através dos relatórios
da análise dos resultados escolares de final de ano, do ano em exercício
com o ano letivo anterior.
Supervisão/Intervisão Pedagógica – 20 professores – para replicar a
formação através de palestras – 2016/2017.

