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“Uma escola que institucionalizou a melhoria como processo permanente é uma escola 

que se desenvolve como instituição, uma escola que aprende” (Bolívar, 2012) 

 

Uma escola eficaz é aquela que, a partir dos recursos disponíveis e atendendo às características 

da comunidade educativa, consegue uma otimização do desempenho académico dos seus alunos de uma 

forma consistente e continuada. 
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1 – NOTA INTRODUTÓRIA  

 

O plano de Ações de Melhoria do Agrupamento de Escolas de Ourique reflete o percurso de 

consciencialização crítico-reflexiva resultante de todo o processo de autoavaliação que tem vindo a ser desenvolvido  

e da ação inspetiva realizada pela equipa de avaliação da IGEC em 2015. O PAM incorpora, ainda, ações de melhoria 

resultantes das recomendações da Autoavaliação da Biblioteca Escolar e outras fontes de diagnóstico interno. 

Identificados os aspetos a melhorar e as áreas de intervenção prioritária/áreas de melhoria, importa agir 

com sentido de responsabilidade comprometida no sucesso dos alunos (quer a nível dos resultados quer a nível dos 

processos). O autoconhecimento proporcionado impulsionará a melhoria das práticas educativas e a sua 

sustentabilidade, em prol do desenvolvimento integral de todos os agentes educativos que conjuntamente se 

comprometem com a educação. 

Assim, O presente plano incide na resposta concertada do Agrupamento face às áreas de melhoria 

identificadas, com definição de ações de melhoria, de metas e de prazos de execução de modo a tornar-se um 

processo sustentado e aberto a uma leitura crítica, ajustada às necessidades emergentes, aliando o trabalho em 

equipa com a capacidade de construção coletiva e inovadora. Por sua vez, os pontos fortes identificados continuarão 

a ser objeto de acompanhamento, de análise e de reflexão, de modo a serem consolidados, promovendo o seu 

impacto e eficácia. 

Acresce referir que o presente Plano é a continuação do trabalho de avaliação interna que tem vindo a ser 

realizado no Agrupamento. Com ele não se ambiciona solucionar todos os problemas simultaneamente, mas 

hierarquizar os aspetos que são considerados fundamentais para que o Agrupamento possa evidenciar melhorias de 

forma sustentada. 

As prioridades estabelecidas combinaram três critérios: impacto, capacidade e satisfação. Impacto que cada 

ação de melhoria irá ter no desempenho da escola, capacidade da escola em a implementar num determinado 

período de tempo, bem como a capacidade de mobilizar os recursos necessários e qual a sua contribuição para a 

melhoria da satisfação da comunidade escolar e satisfação das recomendações dos relatórios de avaliação externa e 

de autoavaliação. 
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2 - PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA  

2.1 Identificação do Agrupamento/Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 
 

Elementos da Escola Descrição 

Designação da Organização Agrupamento de Escolas de Ourique 

Diretor do Agrupamento Fernando  Santos 

Nome da Coordenadora da EAA Elsa Pomar 

Contacto da Coordenadora da EAA elsa.pomar@aeourique.org 

Constituição da EAA 

Alberto Ruaz  

Ana Jorge 

Elisabete Oliveira 

Elsa Pomar 

Maria de Brito Figueira 

Maria Luísa Côrte-Real 

Teresa Borges 

Período da Autoavaliação  2017-2019 
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3 - FICHAS DA AÇÃO DE MELHORIA 

 
Aspetos a melhorar diagnosticados: 
● Inspeção-Geral do Ensino (IGE):  

➢ A identificação das causas de sucesso e de insucesso intrínsecas ao processo de ensino e de aprendizagem e a 
implementação de uma estratégia concertada entre os diversos órgãos e as estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica, que concorra para a melhoria dos resultados académicos;  

● Relatório de Avaliação Interna – Projeto Educativo (RAI – PE) 
➢ Envolver mais elementos da comunidade na análise dos resultados de forma a todos se sentirem elementos ativos 

para o alcance dos objetivos. 
 

Designação da ação a 
desenvolver 

Ação 1 - Reflexão sobre os resultados internos/externos, identificação dos 

fatores explicativos do (in)sucesso e definição de metas 

Critério dominante da CAF 
Critério 9: Resultados do Desempenho-chave.  
Subcritério 9.1: Resultados externos: resultados e impactos em relação aos objetivos.  

Objetivos da ação de Melhoria 
 Melhorar os resultados internos por ano de escolaridade e nas disciplinas com maior taxa de insucesso; 
 Diminuir, gradualmente, a discrepância entre os resultados da avaliação externa e a avaliação interna. 
 Identificar as causas do sucesso/insucesso 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 
 Em reunião de departamento/grupo disciplinar: 

o Análise dos resultados internos/externos; 
o  Levantamento dos fatores explicativos do sucesso/insucesso; 
o Definição de estratégias/medidas de promoção do sucesso para alcançar as metas pretendidas; 

 Em reunião da Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE)/representantes dos Encarregados de Educação (EE): 
o Análise dos fatores explicativos do sucesso/insucesso partindo dos dados estatísticos fornecidos pela EAA; 

 Em reunião da Associação de Estudantes (AE)/delegados e subdelegados de turma: 
o Levantamento dos fatores explicativos do sucesso/insucesso. 

Coordenador da ação Equipa operacional Calendarização Estado 

Profª Elsa Pomar 

 Conselho pedagógico 

 Departamentos/área disciplinar 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação/ 
representantes dos Pais e Encarregados de Educação 

 Associação de Estudantes/delegados e subdelegados 

Biénio 
Em 
execução 

 

Resultados a alcançar 

A –Área de melhoria de intervenção prioritária: Melhorar o Sucesso Educativo 

Domínio: Resultados Académicos 
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● No biénio, melhorar gradualmente os resultados internos: 
 Em 1% a taxa de progressão em todos os anos de escolaridade 

Ano de escolaridade 

Dados de Partida 
Taxa de progressão 

Plano de ação  
Estratégica - Metas 

2016/2017 2016/2017 2017/2018 

1ºano 100% 

96,5% 93,6% 94,5% 
2ºano 93% 

3ºano 92% 
4ºano 100% 

5ºano 78% 
85% 90,4% 91,8% 

6ºano 93% 

7ºano 60% 

78,4% 81,5% 84,1% 8ºano 83% 

9ºano 93% 

10ºano  92% 

89,5% 89,6% 91,1% 11ºano 100% 

12ºano 82% 

 
 

 Em 1,1%, correspondente a 4 centésimas (0,04), a média de cada ano de escolaridade do ensino básico (qualidade 
do sucesso educativo) 

Ano de 
escolaridade 

Dados de Partida 
Média por ano de escolaridade 

2016/2017 

1ºano 3,83 

2ºano 3,78 

3ºano 3,22 

4ºano 3,92 

5ºano 3,53 

6ºano 3,70 

7ºano 3,09 

8ºano 3,36 

9ºano 3,51 

 
 Em 1,1,%, correspondente a 15 centésimas (0,15), a média de cada ano de escolaridade do ensino secundário 
(qualidade do sucesso educativo) 

Ano de 
escolaridade 

Dados de Partida 
Média por ano de escolaridade 

2016/2017 

10ºano CT 12,9 

10ºano LH 13,4 

11ºano CT 13 

11ºano LH 11 

12ºano CT 16,1 

12ºano LH 16 

 
 

● No biénio, reduzir gradualmente a taxa de insucesso nas seguintes disciplinas: 
  Em 2% nas disciplinas que apresentam maior taxa de insucesso por ano de escolaridade 

(meta definida para todas as disciplinas com taxa de insucesso igual ou superior a 25% no ano letivo 2016/2017) 

Ciclo Ano Disciplinas 

Dados de Partida 
Taxa de insucesso 

2016/2017 

1º ciclo 3º ano Inglês 31% 

2º ciclo 
5ºano História e Geografia de Portugal 40% 

5ºano Matemática 35% 
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6ºano Matemática 32% 

3ºciclo 

7ºano Português 47% 

7ºano Francês II 37% 

7ºano Inglês I 36% 

7ºano Geografia 37% 

7ºano Matemática 50% 

7ºano Ciências Naturais 37% 

7ºano Físico-química 43% 

8ºano Matemática 33% 

9ºano Português 25% 

Secundário 
11ºano CT Matemática A 33% 

12ºano CT Matemática A 25% 

 
● No biénio, manter ou melhorar gradualmente os resultados externos: 

 Aumentar em 15 centésimas (0,15) os resultados internos nas disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo 

Ciclo 
Disciplinas/ 

 Ano de escolaridade 

Dados de Partida 2016/2017 

Resultados Internos 

3º Ciclo 
Português 9ºano 3,1 

Matemática 9ºano 3,1 

 
 Reduzir a divergência entre a média final da disciplina e a mediadas provas finais de ciclo em 15 centésimas (0,15) 

Ciclo 
Disciplinas/ 

 Ano de escolaridade 

Dados de Partida 2016/2017 

Resultados 
Divergência 

Nível/PF 
Resultados 
nacionais Internos Externos 

3º Ciclo 
Português 9ºano 3,1 3,4 +0,3 3,3 

Matemática 9ºano 3,1 3,6 +0,5 3,1 

 
 Melhorar em 2 décimas (0,2) a classificação interna final (CIF) nas disciplinas sujeitas a exames nacionais 

Ciclo 
Disciplinas/ 

Ano de escolaridade 

CIF da totalidade 
dos alunos 

internos 

Secundário 

Filosofia 11ºano 13,4 

Biologia e Geologia 11ºano 12,5 

História A 11ºano 15,6 

Física e Química 11ºano 8,2 

Português 12ºano 13,2 

Matemática 12ºano 12,4 

 
 Reduzir em 2 décimas (0,2) a discrepância entre a média CIF e a média dos resultados externos (Ex1)  

Ciclo 
Disciplinas/ 

 Ano de escolaridade 

Dados de Partida 2016/2017 

CIF dos alunos internos 
inscritos nos exames 

nacionais 

Resultados 
Externos - 

Ex1 

Discrepância 
CIF/Ex1 

Secundário 

Filosofia 11ºano 13,1 12,3 -0,8 

Biologia e Geologia 
11ºano 

12,5 9,4 -3,1 

História A 11ºano 15,6 11,2 -4,4 

Física e Química 11ºano 14 10 -4 

Português 12ºano 13,2 11,8 -1,4 

Matemática 12ºano 12,4 7,9 -4,5 
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 Reduzir a divergência, quando negativa, entre a média das classificações dos exames nacionais do Agrupamento e a 
média dos resultados externos nacionais em 2 décimas (0,2) 

Ciclo 
Disciplinas/ 

 Ano de escolaridade 

Dados de Partida 2016/2017 

Resultados Externos do 
Agrupamento - Ex1 

Resultados nacionais 
Ex1 

Divergência 

Secundário 

Filosofia 11ºano 12,3 10,7 +1,6 

Biologia e Geologia 11ºano 9,4 10,3 -0,9 

História A 11º ano 11,2 10,3 -0,9 

Física e Química 11ºano 10 9,9 +0,1 

Português 12ºano 11,8 11,1 +2,1 

Matemática 12ºano 7,9 11,5 -3,6 
 

 
 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 
 Meio social desfavorecido; 
 Alunos com poucas aspirações académicas ou profissionais; 
 Alunos com hábitos e métodos de estudo pouco consolidados; 
 Grande número de alunos com necessidades educativas especiais e/ou beneficiários de ASE; 
 Encarregados de Educação pouco vigilantes e pouco valorizadores da Escola e do que ela representa; 
 Falta de tempo dos professores para desenvolver trabalho colaborativo; 
 Poucos recursos humanos para desenvolver projetos de combate ao insucesso escolar. 

Recursos humanos 
envolvidos 

● Professores 
● Alunos 

● Encarregados de Educação 

Custos 
Estimados 

Custo de uma Formação na área 
do combate ao insucesso escolar 

 Revisão, monitorização e avaliação da ação 
 Monitorização de: 

o Resultados internos/externos; 
o Evolução dos resultados escolares nos diferentes anos e ciclos de escolaridade e áreas disciplinares; 
o Causas do sucesso/insucesso identificadas pelos docentes das diferentes áreas disciplinares; 

 Estatística dos dados recolhidos pelos DT sobre as causas do sucesso/insucesso segundo os Encarregados de Educação e 
encaminhamento para análise para a APEE; 

 Tratamento estatístico dos dados recolhidos pela AE sobre as causas do sucesso/insucesso; 
 Número e tipo de estratégias/medidas de remediação propostas para combater o insucesso.  

 

 

Aspetos a melhorar diagnosticados: 
● IGE:  

➢ “A identificação das causas de sucesso e de insucesso intrínsecas ao processo de ensino e de aprendizagem e a 
implementação de uma estratégia concertada entre os diversos órgãos e as estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica, que concorra para a melhoria dos resultados académicos”;  

➢  “As metodologias utilizadas nas várias medidas de promoção do sucesso escolar (sala de estudo, coadjuvação e 
apoio educativo), tanto nos casos de sucesso como de insucesso, assim como a assiduidade dos alunos, ainda não 
são objeto de uma análise aprofundada e consequente.” 

➢ “(…)os planos e programas próprios de turma não refletem as referidas adequações nem são explícitos quanto à 
reformulação de estratégias de ensino e de aprendizagem decorrente da monitorização dos resultados escolares.”  

● RAI: 
➢ “Reestruturação do funcionamento das salas de estudo e apoios fora da sala de aula”; 
➢ “Envolver os alunos na definição do funcionamento das salas de estudo”. 

 

Domínio: Prestação do Serviço Educativo 
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● Plano de Ação Estratégica (PAE) 
➢ Dificuldades manifestadas na aprendizagem da leitura e escrita e consequente agravamento no 2º ano de 

escolaridade. 
 

Designação da ação a 
desenvolver 

Ação 2 – Adoção de estratégias de promoção do sucesso educativo diversificadas e 
adequadas às necessidades dos alunos.  

Critério dominante da 
CAF 

Critério 2 – Estratégia e planeamento 
Subcritérios - 2.2. – desenvolver a estratégia e o planeamento tendo em conta a informação 
recolhida; 2.4. – planear, implementar e rever a inovação e a mudança 

Objetivos da ação de Melhoria 
 Detetar precocemente, desde o ensino Pré-Escolar, potenciais causas de insucesso: 

 Identificar no ensino pré-escolar as dificuldades das crianças com a língua e dar-lhes uma resposta diferenciada; 
 Definir novas estratégias para a melhoria dos resultados face aos resultados das provas de aferição; 
 Desenvolver práticas de avaliação diagnóstica e formativa permitindo a implementação de estratégias de diferenciação 

pedagógica em sala de aula, com vista à melhoria dos resultados académicos; 
 Melhorar o processo de recuperação das aprendizagens dos alunos que revelem dificuldades através da disponibilização de 

apoios diversificados; 
 Melhorar os níveis de proficiência de leitura e escrita dos alunos do 2.º ano; 
 Melhorar os resultados internos nas disciplinas com maior taxa de insucesso por ano de escolaridade; 
 Melhorar os resultados internos nas disciplinas sujeitas a exames nacionais; 
 Monitorizar a eficácia e o sucesso das medidas implementadas promotoras do sucesso escolar. 
 Diversificar a oferta educativa curricular de modo contextualizado e sustentado. 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 
 Aprofundamento de parcerias com a Câmara Municipal de Ourique, Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), Centro de 

Saúde e outras entidades locais com o objetivo de proceder à deteção e intervenção precoce das/nas potenciais causas de 
insucesso. 

 Caracterização do perfil do aluno no Plano de Trabalho de Turma (capacidades e competências, fatores que possam 
condicionar as aprendizagens, resultados das provas de aferição) desde o pré-escolar partindo das informações veiculadas 
pelo professor titular/conselho de turma do ano letivo anterior e pela avaliação diagnóstica efetuada; 

 Aferição, em cada disciplina, sobre o conceito de diferenciação pedagógica e como se pode diferenciar em sala de aula 
respondendo às necessidades dos alunos; 

 Respostas educativas de combate ao insucesso: 

 Assessoria nas disciplinas de Português e Matemática (Plano de Promoção do Sucesso Educativo); 

 Apoio ao estudo nas disciplinas de Português/ Inglês/ História e Geografia de Portugal/ Matemática/ Ciências Naturais -
2º ciclo; 

 Apoio pedagógico acrescido; 

 Salas de apoio ao estudo 2º/3º ciclos e ensino secundário; 

 Reflexão promovida pela AE sobre o funcionamento das salas de estudo; sua importância e eficácia; 

 Reforço da utilização da sala de estudo, através da motivação e encaminhamento de alunos para utilização desse 
recurso para consolidação de conteúdos e esclarecimento de dúvidas; 

 Aulas de Apoio nas disciplinas de Matemática A, Português, Português de Língua não Materna, Inglês, Filosofia, Física e 
Química A; 

 Programa de Tutoria; 

 Dinamização do papel das Bibliotecas Escolares na promoção das aprendizagens e da autonomia dos alunos;  

 Motivação dos alunos, pais e encarregados de educação para a necessidade de intensificação do estudo autónomo. 
Coordenador da ação Equipa operacional Calendarização Estado 

Prof. Alberto Ruaz 

 Professores responsáveis pelos referidos apoios: 
pedagogia diferenciada; apoio ao estudo; apoio 
pedagógico acrescido; sala de estudo; tutoria; 
assessorias; Professora bibliotecária 

Biénio 
Em 

execução 
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Resultados a alcançar 

 Colmatar % das dificuldades diagnosticadas; 
 Desenvolver atividades de consolidação/desenvolvimento de conhecimentos para os alunos com menos dificuldades; 
 Incentivar os alunos para um trabalho de excelência; 

 
 Melhorar os resultados escolares: 

 Aproximação gradual dos resultados das Provas de Aferição do agrupamento dos resultados nacionais 
o 2.º ano - Melhorar em até 2% a taxa de desempenho nos domínios da leitura, gramática e escrita; 

Ano de escolaridade Domínio 

Dados de Partida 
PA de Português 2ºano* Divergência 

Nacional Agrupamento 

2016/2017  

2ºano 

Leitura e iniciação à Educação Literária 62,5% 38,1% -24,4% 

Gramática 38,9% 19,1% -19,8% 

Escrita 28,7% 21,4% -7,3% 

(*soma de C- conseguiu e CM – conseguiu…mas…) 
 

 Melhorar em até 2% a taxa de sucesso dos alunos indicados para as aulas de apoio ao estudo/apoio pedagógico 
acrescido 

Ciclo 
Ano de 

 escolaridade 
Disciplina 

Dados de Partida 

2016/2017 

1º 

1º 

Português --- 

Matemática --- 

Estudo do Meio --- 

2º 

Português 29% 

Matemática 29% 

Estudo do Meio 43% 

3º 

Português 63% 

Matemática 43% 

Estudo do Meio 50% 

4º 

Português 43% 

Matemática 25% 

Estudo do Meio 75% 

2º 

5º 

Português 47% 

Inglês 71% 

HGP 78% 

Matemática 46% 

Ciências Naturais 100% 

6º 

Português 92% 

Inglês 89% 

HGP 87% 

Matemática 73% 

Ciências Naturais 95% 

3º 
Português 29% 

Matemática 38% 

Secundário 

Português 92% 

Matemática 76% 

FQ 100% 

Filosofia 100% 

 

 Melhorar em 1% o número de frequência das salas de apoio ao estudo e monitorizar o seu impacto na avaliação 

Ciclo de ensino Disciplina 

Dados de partida – nº de alunos que em  
média frequentou as salas de apoio ao estudo 

2016/2017 

2ºciclo  Não funcionou 

3ºciclo Inglês 77 
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Francês 85 

Físico-química 80 

Matemática 115 

Geografia 100 

História 46 

Secundário 

Biologia e Geologia 3 

Psicologia 8 

MACS 17 

Inglês 30 

Filosofia 48 

Física e química 9 

Matemática A 38 

Geografia 35 

História 5 

 
 Abrir percursos formativos de acordo com as necessidades e caraterísticas dos alunos, em linha com os fatores e 

condicionalismos de contextos 

 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 
 Pouca valorização do papel da Escola e sua função, por parte dos alunos; 
 Falta de investimento dos alunos na melhoria das suas aprendizagens; 
 Falta de perspetivas de futuro dos alunos; 
 Dificuldade dos pais e encarregados de educação em acompanhar as aprendizagens dos seus educandos; 
 Assiduidade dos alunos nos diversos apoios que visam a superação de dificuldades; 
 Sobrecarga de horários dos alunos; 
 Incompatibilidade de horários; 
 Falta de docentes; 

Recursos humanos 
envolvidos 

● Professores 
● Pais e Encarregados de Educação 

● Alunos 

Custos 
Estimados 

--- 

Revisão, monitorização e avaliação da ação 
 Monitorização da evolução das aprendizagens na disciplina de Português, por domínios, no 2ºano de escolaridade. 
 Monitorização do impacto dos apoios disponibilizados nas aprendizagens dos alunos desde o pré-escolar: 

 Número de alunos sinalizados, no pré-escolar, com dificuldades na linguagem; 

 Número e tipologia de respostas educativas de combate ao insucesso, por ciclo; 

 Número de alunos que beneficiaram de pedagogia diferenciada em sala de aula e outras medidas de combate ao 
insucesso (registo no PTT), por ano de escolaridade e ciclo; 

 Registo de presença dos alunos nas diferentes medidas de combate de ao insucesso; 

 Diferencial de percentagem de níveis positivos nas áreas disciplinares com medidas de combate à indisciplina 
implementadas, entre o primeiro e último período. 

 Registo do número de alunos excluídos dos apoios e tutorias por faltas injustificadas. 

 Registo do número de atividades desenvolvidas na biblioteca em que os alunos solicitaram apoio, dentro do horário 
disponível para o efeito. 
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B – Área de melhoria de intervenção prioritária: Melhorar o Comportamento 
Indisciplinado dos Alunos 
 

Domínio: Resultados Sociais 
Aspetos a melhorar diagnosticados: 
 
● IGE:  
➢ “(…)são diminutas as ações indutoras da autonomia e da responsabilização individual e coletiva dos alunos, 

nomeadamente no que respeita à prática regular da sua auscultação, à discussão crítica de problemas e à apresentação 
de propostas.” 

➢ No que se refere à indisciplina “(…)os casos existentes, centrados em alunos já identificados e reincidentes, revelam-se 
preocupantes.” 

● RAI - PE : 
➢ Reforçar a implementação de medidas eficazes de combate à indisciplina e à falta de assiduidade com maior 

enfoque; 
➢ Implementação da equipa multidisciplinar, prevista no regulamento interno, com envolvimento de mais estruturas 

para um maior acompanhamento preventivo de alunos em situações de risco; 
➢ Apesar da obrigação de reserva, encontrar formas mais eficientes de informação, na comunidade escolar, sobre a 

aplicação de sanções disciplinares. 
➢ Promoção de ações de formação sobre (…) sobre o controlo da indisciplina escolar; 
➢ Reflexão e implementação de estratégias profiláticas de combate à indisciplina. 

● RAI - PAM: 
➢  Os EE referiram as suas dificuldades em fazer cumprir as regras e os deveres escolares dos seus educandos. 

 

Designação da ação 
a desenvolver 

Ação nº3 – Criação de ambientes facilitadores de aprendizagem 

Critério dominante 
da CAF 

Critério 5- Processos 
Subcritério 5.1 – Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 
 Detetar precocemente, desde o ensino Pré-Escolar, crianças com comportamentos potencialmente desviantes; 
 Prevenir situações de indisciplina; 
 Tornar o funcionamento da equipa multidisciplinar eficaz e eficiente  

 Diagnosticar, mobilizar recursos, acompanhar/monitorizar e prevenir situações problemáticas; 

 Elaborar um plano de ação de prevenção e combate à indisciplina; 

 Assegurar condições para a prática de uma cidadania ativa; 
 Reduzir a ocorrência de situações de indisciplina e de perturbação do desenvolvimento das atividades letivas que 

suscitaram registos de ocorrências; 
 Assegurar ambientes facilitadores de aprendizagens e de uma boa convivência social; 
 Reforçar a aplicação uniforme e coerente em cada turma do RI e o Estatuto do Aluno de forma a reduzir comportamentos 

desviantes; 
 Implementar o envolvimento e a participação dos alunos nas dinâmicas organizacionais do Agrupamento, em particular no 

que concerne à prevenção e remediação das situações de indisciplina; 
 Corresponsabilizar os alunos na criação e negociação de soluções para um ambiente de aprendizagem saudável; 
 Criar um manual de conduta dos assistentes operacionais perante a indisciplina;  
 Dinamizar sessões de esclarecimento/partilha de experiências com os Encarregados de Educação e as famílias; 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 
 Promoção da disciplina desde o pré-escolar ao secundário. 
 Análise pelos conselhos de turma das situações de indisciplina existentes, concertação de formas de atuação e definição de 

estratégias de ensino ou outras dissuasoras dos comportamentos identificado (registo no PTT); 
 Assembleias promovidas pela Associação de Estudantes ou na disciplina de Educação para a Cidadania que façam uma 

reflexão sobre os comportamentos menos corretos apresentados; 
 Maior vigilância e controlo dos espaços comuns/entradas e saídas pelo pessoal não docente. 
 Ações de sensibilização dinamizadas pelos DT, GSD; GAAF e GAP que promovam o cumprimento de regras e o respeito por 

todos os elementos da comunidade educativa; 
 Atuação da equipa multidisciplinar 

 Definição de um plano de ação pela equipa a partir das situações problemáticas diagnosticadas no ano letivo 
anterior como meio de prevenção e acompanhamento/monitorização da indisciplina no Agrupamento. 



Plano de Ações de Melhoria                   biénio 2017/2019 

 

                                                     Plano de Ações de Melhoria – 2017/2019 

15 

 Elenco, de acordo com o estatuído na Lei nº 51/2012 de 5 de setembro, um conjunto de medidas disciplinares 
corretivas adequadas à realidade do Agrupamento, à natureza das infrações e às necessidades educativas e 
formativas dos alunos; 

 Atuação preventiva junto dos alunos em situação de risco; 

 Intervenção rápida e acompanhamento eficaz das situações de maior gravidade disciplinar aplicando o estatuto do 
aluno. 

 Participação dos alunos em ações de solidariedade; 

 Realização de ações de sensibilização junto do PND, EE e restante comunidade escolar para a formação em gestão 
comportamental; 

 Realização de ações de sensibilização no sentido de regular atitudes e comportamentos de alguns alunos; 

 Gestão das participações e articulação com a direção a aplicação de outras medidas sancionatórias; 

 Articulação entre a Direção do Agrupamento, GAAF, GSD, CPCJ, ELI e Segurança Social para prevenir situações mais 
graves de comportamentos desviantes. 

 Envolvimento e responsabilização dos Encarregados de Educação no acompanhamento escolar dos seus educandos, 
sinalizando os casos problemáticos à CPCJ. 

 Criação de grupos de trabalho com alunos para debater as questões relacionadas com a indisciplina e recolher propostas de 
ações preventivas e de remediação 

 Criação de um manual de conduta dos assistentes operacionais perante a indisciplina;  

Coordenadores da ação Equipa operacional Calendarização Estado 

Profª. Luísa Côrte-Real 
PD, PND, técnicos especializados, alunos 
e EE 

Setembro de 2017 
a junho de 2019. 

Em execução 

 

Resultados a alcançar 
● Realizar anualmente 3 assembleias promovidas pela Associação de Estudantes ou diretores de turma; 
● Atuar preventivamente junto da totalidade dos alunos que apresentam comportamentos desviantes; 
● Reduzir em 5% as participações de ocorrências disciplinares 

Participações disciplinares 
Dados de partida 

2016/17 

1º ciclo 2 

2ºciclo 18 

3ºciclo 62 a) 

Secundário 2 

a) um aluno tem 19 participações 

 
● Reduzir em 5% a aplicação de medidas corretivas. 

Medida corretivas 
Dados de partida 

2016/17 

1º ciclo 0 

2ºciclo 4 a) 

3ºciclo 6 

Secundário 0 

a) 3 destas medidas foram aplicadas a um único aluno 

Nota: Neste levantamento, não há dados relativos à aplicação da medida corretiva b) da Lei 51/2012 de 5 de setembro – 
ordem de saída da sala de aula.  
 

● Reduzir em 5% a aplicação de medidas sancionatórias. 

Medidas sancionatórias 
Dados de partida 

2016/17 

1º ciclo 0 

2ºciclo 2 

3ºciclo 8 

Secundário 0 
 

 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 

 Dificuldades em conciliar horários para reuniões conjuntas de professores para análise das situações problemáticas; 
 Atitude dos alunos face à escola; 
 Pouca disponibilidade das famílias para colaborar na correção de comportamentos menos corretos. 
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 Pouca valorização do papel da Escola e sua função, por parte dos alunos; 
 

Recursos humanos 
envolvidos 

● PD, PND, alunos e EE 
Custos 
Estimados 

Sessões de formação para Pais e 
Professores sobre a gestão de 
conflitos em sala de aula. 

Revisão, monitorização e avaliação da ação 
 Monitorização do número de: 

 Alunos sinalizados com comportamentos potencialmente desviantes; 

 Total de participações de ocorrências disciplinares; 

 alunos com participações disciplinares; 

 alunos com ordem de saída da sala de aula encaminhados para o GSD; 

 alunos alvo de cada uma das medidas disciplinares corretivas; 

 alunos alvo de cada uma das medidas disciplinares sancionatórias; 

 ações de sensibilização/prevenção de comportamentos desviantes; 

 ações de solidariedade e alunos participantes; 

 De famílias encaminhadas para o GAAF; 

 De famílias acompanhadas pelo GAAF; 

 Reuniões conjuntas das diversas equipas do Agrupamento e locais de acompanhamento de crianças e jovens em 
risco. 

 Monitorização do impacto da aplicação das medidas corretivas ou sancionatórias na alteração de comportamento dos 
alunos visados. 

 Motivos das participações/tipificação dos comportamentos desviantes; 
 Inquérito que vise proceder ao levantamento do grau de cumprimento do manual de conduta dos assistentes 

operacionais. 
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C – Área de melhoria de intervenção prioritária: Otimização das Práticas Colaborativas 
nos Departamentos, entre Departamentos e entre Ciclos 
 

Domínio: Prestação do serviço educativo – Planeamento e Articulação 
Aspetos a melhorar diagnosticados: 
● IGE:  

➢ A operacionalização dos procedimentos de articulação curricular, através de iniciativas inter e 
intradepartamentais insertas no plano anual de atividades e nos planos e programas próprios das turmas, de modo a 
promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e a consequente melhoria dos resultados dos alunos;  
➢ “A falta de articulação curricular entre os vários níveis de educação e ensino foi considerada um ponto fraco na 
anterior avaliação externa. Observa-se alguma melhoria na interação estabelecida entre a educação pré-escolar e o 1.º 
ciclo e entre este e o 2.º ciclo, não se tendo identificado estratégias de articulação entre o 3.º ciclo e o ensino 
secundário. O trabalho colaborativo e a partilha de estratégias entre os docentes dos vários níveis de educação e ensino 
são ainda pontuais, praticamente restritos ao final de cada ano letivo e mais centrados na transmissão de informação 
relativa ao comportamento das crianças e dos alunos do que na articulação de conteúdos e de metodologias de 
trabalho. Apesar de ter sido definida, como prioridade, a minimização dos efeitos negativos da transição entre ciclos, 
ainda não foram adotados procedimentos para o efeito.” 
➢ “O trabalho no departamento do 1.º ciclo deve ser incrementado, através de práticas de análise consequente 
dos resultados escolares, já que as classificações obtidas nas provas de avaliação externa são significativamente 
inferiores às da avaliação interna, não tendo isso originado uma intervenção específica ao nível das práticas 
pedagógicas.” 
➢ “Na articulação intradepartamental, (…) Há tendência para a informalidade, sendo de incentivar registos mais 
cuidados, que permitam uma reflexão centrada em dados concretos, nomeadamente, em termos do acompanhamento 
do impacto de algumas medidas de promoção do sucesso escolar, como, por exemplo, a sala de estudo.” 

 
● RAI: 

➢ Aumento de atividades conjuntas entre ciclos diferentes; 

 PAE: 
 Articulação nas práticas de transversalidade ao nível do trabalho colaborativo. 

 
 

Designação da ação 
a desenvolver 

Ação nº 4 - Promoção de uma melhor articulação entre ciclos 

Critério dominante 
da CAF 

Critério 5: Processos.  
Subcritério 5.1: Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática. 

Objetivo da ação de Melhoria 
 Promover a integração e acompanhamento dos alunos através da partilha de informações entre docentes sobre o seu 

percurso escolar de modo a que possa assegurar a continuidade e sequencialidade escolar das crianças e prevenir o 
insucesso; 

 Melhorar a comunicação entre docentes de diferentes ciclos e áreas curriculares; 
 Melhorar a sequencialidade das aprendizagens e promover a melhoria dos resultados académicos dos alunos. 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 
 Realização de reuniões para promover um melhor conhecimento específico dos alunos, para dar/receber informações 

sobre as turmas, diagnosticar problemáticas, perspetivando o desenvolvimento dos alunos e facilitando a sua 
integração no ciclo seguinte (entre os educadores e professores titulares de 1º ano; entre os professores titulares de 4º 
ano e os diretores de turma do 5º ano; entre os diretores de turma de 6º ano e os de 7º ano e de 9º e 10ºano), 
integrando os docentes de educação especial; 

 Proporcionar aos alunos um percurso escolar de sucesso, garantindo os meios para o atingir: 
o Articular conteúdos programáticos e processos entre anos de escolaridade, ciclos e áreas curriculares, de modo 

a proporcionar um percurso sequencial e coerente aos alunos e favorecer a transição adequada entre níveis e 
ciclos de ensino; 

 Articulação das visitas de estudo entre os vários departamentos, no âmbito do PAA; 
 Proporcionar atividades complementares para os alunos e momentos de partilha que envolvam os diferentes ciclos, de 

modo a tornar as aprendizagens mais significativas.  
 Articular atividades nos diferentes níveis e ciclos de ensino  
 Usar a BE e os Clubes como dinamizadores e pontos de articulação do currículo. 
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Coordenador da ação Equipa operacional Calendarização Estado 
 Profª Elisabete Oliveira Docentes Biénio Em execução 

 

Resultados a alcançar 
 Aumentar o número de atividades interciclos em 20%; 
 Gerir os conteúdos programáticos privilegiando a articulação vertical do currículo; 
 Aumentar o trabalho colaborativo entre docentes de diferentes ciclos. 

 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 

 Dificuldades de em conciliar horários para reuniões conjuntas de professores; 
 Sobrecarga horária; 
 Natural resistência do ser humano à mudança; 
 Distanciamento geográfico entre as diversas escolas do Agrupamento. 

 

Recursos humanos 
envolvidos 

● Departamentos e Diretores de Turma. 
Coordenadores da BE e Clubes. 

Custos Estimados --------------- 

 

Revisão, monitorização e avaliação da ação 

Monitorização de: 
 Números de reuniões; 
 Número de articulações curriculares 
 Impacto da articulação vertical nas aprendizagens através de questionários/inquéritos dirigidos aos alunos e 

docentes. 
 

Domínio: Prestação do serviço educativo – Práticas de Ensino 
Aspetos a melhorar diagnosticados: 

● IGE:  
➢  “A supervisão da prática letiva em sala de atividades/aula não está instituída. O acompanhamento da atividade dos 

docentes ocorre no âmbito dos departamentos curriculares e rege-se sobretudo pela informalidade. A entreajuda é 
mencionada, neste contexto, mas não como uma estratégia de trabalho refletida e estruturada para permitir melhorar 
a prática de cada docente, pelo que constitui uma área a melhorar.” 

➢ A supervisão e o acompanhamento da prática letiva em sala de atividades/aula, ao nível dos departamentos 
curriculares, como estratégia formativa e de desenvolvimento profissional dos docentes;  
 

● RAI - PE: 
➢ Formalização de tempos conjuntos de docentes para realização de trabalho colaborativo; 
➢ Elaboração de plano formal de supervisão das práticas letivas, por parte dos coordenadores de departamento. 

 PAE:  
 Articulação nas práticas de transversalidade ao nível do trabalho colaborativo; 

 

Designação da ação 
a desenvolver 

Ação nº5 – Reforço do trabalho colaborativo entre docentes e Implementação de 
mecanismos de supervisão pedagógica e acompanhamento da prática letiva em sala 
de aula  

Critério dominante 
da CAF 

Critério 2: Planeamento e Estratégia.  
Subcritério 2.4: Planear, implementar e rever a inovação e a mudança 

Objetivo da ação de Melhoria 

 Promover a aprendizagem entre pares; 
 Estabelecer a replicação de boas práticas pedagógicas, através de trabalho colaborativo, com partilha de materiais 

pedagógicos, planificações, estratégias de lecionação, gestão da sala de aula e do controlo de disciplina 
 Estimular a autorreflexão e autoformação centradas na prática pedagógica; 
 Melhorar a articulação curricular e a diversidade das aprendizagens; 
 Supervisionar, de modo formativo e colaborativo, o acompanhamento da prática letiva, enquanto processo de melhoria 

da qualidade do ensino e da prática formativa de desenvolvimento profissional. 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 
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 Supervisão por parte dos coordenadores da prática letiva dos docentes (planificação e cumprimento da mesma, 
estratégias de remediação, realização de atividades experimentais/práticas, elaboração de materiais diversificados e 
adequados às necessidades dos alunos, matriz de testes, testes de avaliação, cumprimento na aplicação dos critérios de 
avaliação); 

 Elaboração conjunta e partilhada de definição de estratégias, de instrumentos de avaliação e de materiais; 
 Atribuição de uma hora comum aos docentes do mesmo nível disciplinar para reforço do trabalho colaborativo; 

Coordenador da ação Equipa operacional Calendarização Estado 

Educadora Maria de Brito Figueira 
 Coordenadores de 
departamento 

 Pessoal Docente 

Biénio Em execução 

 

Resultados a alcançar 

 Diversificação de práticas pedagógicas 
 Partilha de boas práticas 
 Reforço do trabalho colaborativo 

 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 
 Resistência dos professores à implementação do acompanhamento da prática letiva em sala de aula; 

 Confusão entre observação e avaliação; 
 Disponibilidade de horário – não existência de crédito horário para atribuição de tempos para desempenho da atividade de 

supervisão letiva. 

Recursos humanos 
envolvidos 

● Coordenadores e professores.  
Custos 
Estimados 

-------------------------------- 

Revisão, monitorização e avaliação da ação 
 Monitorização do: 

 Número de supervisões efetuadas no âmbito de: 
o Planificações elaboradas 
o Aulas observadas 
o Materiais elaborados 

 Número de boas práticas e de materiais partilhados; 
 Preenchimento de um questionário:  

  Sobre o grau de satisfação relativamente aos momentos de partilha/trabalho colaborativo. 
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D – Área de melhoria: Incentivar a uma Maior Participação ou Envolvimento dos Pais 
ou Encarregados de Educação na vida escolar 
 

Aspetos a melhorar diagnosticados: 
● IGE:  
➢ “(…)considera-se não se ter ultrapassado o ponto fraco assinalado na anterior avaliação externa, que dava conta da 

pouca mobilização dos pais e encarregados de educação, uma vez que continua a ser reduzida a sua implicação na vida 
escolar.”  

➢ “O reforço do envolvimento e da participação dos pais e encarregados de educação nas dinâmicas organizacionais do 
Agrupamento, no sentido de fomentar uma maior identificação com o mesmo”;  

 
● RAI - PE: 
➢ “A participação ativa dos pais e Encarregados de Educação dos alunos pouco motivados para a escola”; 
➢ “Participação e envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação de alguns alunos com pouca consciencialização da 
importância da formação escolar”; 

● RAI - PM:  
➢ Os EE referem “(...)a dificuldade em fazer cumprir as regras e os deveres escolares dos seus educandos.” 
 

Designação da ação 
a desenvolver 

Ação nº 6 - Melhoria da intervenção dos Pais e Encarregados de Educação (EE) na 
vida da escola (Associação de Pais e Representantes dos Pais e E.E) 

Critério dominante 
da CAF 

Critério 5 – Processos 
Subcritério 5.2- Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e outras partes 
interessadas 

Objetivo da ação de Melhoria 
 Incrementar a participação dos Pais e EE na vida escolar dos seus educandos; 
 Desenvolver e implementar estratégias efetivas, no sentido do envolvimento dos pais e encarregados de educação na 

procura de respostas para o combate ao insucesso académico e indisciplina; 
 Potenciar a participação dos pais a vários níveis de representatividade: Pais e EE individualmente, Representantes dos Pais 

e EE, Associação de Pais e EE; 
 Melhorar os canais de comunicação. 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 
 Reflexão e definição sobre o que os Pais/EE esperam da escola e vice-versa. 
 Reuniões periódicas promovidas pela Direção com a Associação de Pais/EE 
 Reuniões periódicas conjuntas da Associação de Pais/E.E, Autarquia e Direção com os Encarregados de Educação, nas várias 

escolas do Agrupamento, com o objetivo de: 

 Veicular informação de interesse; 

 Proceder ao levantamento dos problemas que afetam EE e alunos; 

 Procurar envolver os EE nas soluções de combate: 
o à indisciplina 
o ao (in)sucesso. 

 Ações de sensibilização sobre temas diversificados e pertinentes; 
 Reforço da participação dos representantes dos Pais e EE nos vários conselhos de turma; 
 Reforço da participação dos EE nas atividades desenvolvidas no Agrupamento 
 Recolha sistematizada no início do ano letivo dos contactos de email dos Pais e EE pelos Representantes de Pais e EE eleitos; 
 Generalização de formas mais céleres de contacto entre os Pais e EE e os Diretores de Turma (SM ou email); 
 Utilização das plataformas digitais visando uma aproximação do Agrupamento aos EE. 

Coordenador da ação Equipa operacional Calendarização Estado 

Profª Ana Jorge 
Associação de Pais e 
Representantes dos 
Encarregados de Educação 

Biénio Em execução 

 

Resultados a alcançar 

Domínio: Resultados – Reconhecimento da Comunidade 
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 Pré-escolar e 1º ciclo - Manter a taxa atual de participação dos pais e Encarregados de Educação (100 %); 
 Aumentar a participação dos pais e Encarregados de Educação nas atividades do PAA mediante convite direto; 
 Aumentar em 0,5 % a participação dos pais e Encarregados de Educação no acompanhamento da vida escolar dos 

seus educandos, nos 2º, 3º ciclos e secundário. 

Ciclo 

Dados de partida 

Ano letivo 16/17 

2º ciclo 96,3% 

3º ciclo 93,9% 

Secundário 86,5% 
 

 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 

 Crescente autonomia dos jovens e consequente distanciamento dos EE; 
 Na perspetiva dos EE, o ambiente escolar, a partir do 2º ciclo, é menos acolhedor; 
 Incompatibilidade do horário laboral dos EE com o horário de atendimento do DT; 
 A não comparência dos pais e Encarregados de Educação nas atividades; 
 Horários em que se realizam as atividades. 

Recursos humanos 
envolvidos 

 Pais e Encarregados de Educação; 
 Associação de Pais e Encarregados 

de Educação 

Custos 
Estimados 

Não observado 

Revisão, monitorização e avaliação da ação 
 Número de reuniões efetuadas envolvendo pais e Encarregados de Educação; 
 Número de participantes  nas ações de sensibilização; 
 Número de atividades promovidas pelo Agrupamento em que compareceram os EE; 
 Número de Conselhos de turma que requeiram a presença dos Representantes dos Encarregados de Educação por ciclo. 
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E – Área de melhoria: Valorização da Escola como Espaço/Centro de Cultura 
 

Domínio: Resultados – Reconhecimento da Comunidade 
 

Aspetos a melhorar diagnosticados: 
● IGE:  
➢ “(…)são diminutas as ações indutoras da autonomia e da responsabilização individual e coletiva dos alunos, 

nomeadamente no que respeita à prática regular da sua auscultação, à discussão crítica de problemas e à apresentação 
de propostas.” 

● RAI - PE : 
➢ Existência de mais atividades em articulação com outras escolas 

 

 Relatório anual da Biblioteca Escolar 
 Trabalho articulado e colaborativo com os docentes; 
 Necessidade de sessões de sensibilização relativas à utilização adequada da internet; 
 Falta de interesse dos alunos na leitura autónoma e recreativa; 
 Dificuldades na consolidação de hábitos de leitura; 
 Pouco envolvimento dos pais, EE e famílias nas atividades da BE; 
 Contributo para o enriquecimento das funções da escola e para a sua visibilidade; 
 Necessidade de uma equipa multidisciplinar e com perfil adequado à BE; 
 Melhoramento do espaço da BE do Centro Escolar; 
 Necessidade de uma verba anual para a atualização regular de recursos. 

 

 Relatório Avaliação Interna 3ºPeríodo  
o Biblioteca escolar 

 Aumentar o número de equipamento/computadores para responder adequadamente às solicitações dos alunos 
(substituir alguns computadores existentes); 

  Aumentar o intercâmbio com outras Bibliotecas Escolares e Biblioteca Municipal de Ourique; 
 Efetivar parcerias com a associação de pais/EE, voluntários ou outras entidades para a realização de atividades 

de promoção da leitura; 
 Incentivar a utilização do espaço e acervo da biblioteca por parte dos docentes da escola; 
 Estabelecer com a associação de estudantes parcerias com o intuito de promover atividades lúdicas e culturais. 
 Realizar reuniões com os professores colaboradores com maior frequência para otimizar recursos;  
 Recolher propostas junto dos docentes dos vários departamentos envolvendo-os mais ativamente nas 

atividades a realizar; 
 Dinamização incipiente de atividades de leitura com o ensino pré-escolar e o 1º ciclo. 
 A pouca articulação com os encarregados de educação apesar de terem sido realizados alguns esforços para os 

envolver nas atividades; 
  O tratamento do fundo documental, adquirido para a BE ainda não está concluído; 
 Conclusão e disponibilização do catálogo da BE online; 
 Afetação à BE de recursos humanos com número de horas suficientes e com conhecimentos na área de TIC. 

 
o PESES 

 Efetuar mais reuniões de reflexão atempadas para preparar o início do ano escolar, tendo em conta as metas 
fundamentais a serem desenvolvidas na comunidade educativa e análise dos objetivos do Programa Nacional 
de Saúde Escolar, se possível no final do ano letivo anterior para preparar o ano letivo seguinte (equipa de 
saúde escolar, GAAF, diretores de turma, psicólogas, educação especial,….):  

 Convidar o coordenador do PESES para o conselho pedagógico ou conselhos de diretores de turma, pelo menos 
duas vezes por ano, para apresentar / solicitar sugestões de atividades de forma a que possam ser analisadas 
atempadamente pelos conselheiros, não só o tipo de atividade, como o nível possível de articulação que possa 
ser necessário para as realizar com o máximo de eficácia (visto o tempo despendido pelo coordenador para 
contactar cada um dos órgãos intermédios ou pessoa individualmente ser um desperdício de tempo que podia 
ser ocupado com outras situações). 

 
o Clube de Informática 

 Deve ser implementado na sua forma inicialmente idealizada e mais abrangente, envolvendo mais um ou dois 
docentes e alguns alunos para ter a adequada continuidade no próximo ano. 
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o Clube da Tecnologia Matemática 
 Relativamente ao próximo ano letivo e de forma a potenciar, melhor operacionalizar e desenvolver o projeto, 

dever-se-á logo no início do ano fazer uma publicitação do clube junto dos alunos, com o horário do clube 
previamente definido (que facilite a frequência alargada dos alunos dos vários níveis), mostrando a 
importância que este terá na visualização e melhor compreensão das matérias tratadas principalmente a nível 
do ensino secundário, nomeadamente no que concerne à geometria, estudo de funções e estatística. 

 Embora o balanço não tenha sido o pretendido uma vez que este foi frequentado por poucos alunos e apenas 
do sétimo ano, a continuidade no próximo ano é importante, sendo viável caso haja alunos interessados, 
principalmente do ensino secundário. 

 
o Projeto Eco-Escolas 

 O professor coordenador do projeto considera que deve haver maior disponibilidade da autarquia para o seu 
desenvolvimento assim como mais professores envolvidos no mesmo de forma a conseguir-se uma maior 
dinamização e aprofundamento que o projeto merece. 

 
 

 RAI - PE : 
➢ Existência de mais atividades em articulação com outras escolas 

 

Designação da ação 
a desenvolver Ação nº7 – Clubes, Projetos e Biblioteca Escolar  - locais de cultura e de conhecimento 

Critério dominante 
da CAF 

Critério 5 – Processos 
Subcritério 5.2- Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e outras partes 
interessadas 

Objetivo da ação de Melhoria 

 Valorizar a participação dos alunos na vida das escolas, visando a construção de percursos de cidadania mais representativa 
e interventiva. 

 Responsabilizar os alunos de modo a que considerem cada escola como sua e destinada a si; 
 Proporcionar atividades complementares para os alunos e momentos de partilha que envolvam os diferentes ciclos, de modo 

a tornar as aprendizagens mais significativas. 
 Fortalecer a cultura de Agrupamento apelando à intervenção de todos na realização de projetos/eventos comuns a todo o 

Agrupamento.  
 Incentivar a participação dos alunos na vida escolar, clubes, projetos, concursos e competições de âmbito local e nacional. 
 Fomentar o espirito de cidadania em todos os níveis de ensino 
 Valorizar as atividades planificadas pela Biblioteca escolar 
 Adequar as ofertas ao interesse e necessidades dos alunos; 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 

 Envolvimento dos alunos na criação, implementação, dinamização e avaliação de projetos, concursos de âmbito local e 
nacional. 

 Biblioteca Escolar 

 Participação no PAA do Agrupamento, cooperando, apoiando e promovendo projetos e atividades dos diferentes 
departamentos; 

 Apetrechamento da BE do Centro Escolar com equipamento que possa promover e valorizar as várias literacias, 
mediante parceria com a CMO; 

 Dinamização de sessões de sensibilização relativas à utilização da internet; 

 Divulgação de livros e de material didático; 

 Promoção de encontros com escritores e contadores de histórias, feira do livro, concursos e exposições em torno da 
leitura; 

 Negociação com o órgão de gestão em relação à constituição de uma equipa com perfil adequado às funções na BE 
e de uma verba para atualização de recursos; 

 Levantamento das necessidades documentais junto dos Departamentos e alunos, de modo a responder aos 
interesses e necessidades curriculares e formativas da escola e utilizadores. 

 Divulgação das atividades desenvolvidas e respetivos resultados nas diversas plataformas digitais associadas ao 
Agrupamento. 

 

Coordenador da ação Equipa operacional Calendarização Estado 

Profª Teresa Borges 
Docentes responsáveis pelo 
desporto escolar; clubes, 

Biénio 
Em 
desenvolvim
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projetos e Biblioteca Escolar ento 

 

Resultados a alcançar 

 Promoção de uma cultura associativa, de responsabilidade e de partilha entre alunos de todos os níveis de ensino. 
 Promoção do desenvolvimento pessoal dos jovens, bem como a compreensão e reflexão sobre os problemas ecológicos, 

sociais, culturais e éticos. 
 Fortalecimento da cultura do Agrupamento através da criação de projetos, ou da consolidação dos já existentes, 

destinados a alunos de todos os níveis de ensino o que permitirá uma aprendizagem mais integradora. 

 Aumentar a participação regular da Comunidade Escolar nas atividades do Agrupamento. 
 

Projetos/Clubes 

Dados Partidas 2016/17 

Inscritos 
Participação 

regular 

Clube de Informática sem dados sem dados 

Desporto Escolar: 
Boccia 

Natação 
Futsal 

Badminton 

 
14 
36 
16 
28 

 
8 

12 
8 

15 

PESES sem dados sem dados 

Clube da Tecnologia da 
Matemática 

2 2 

Eco-escolas sem dados sem dados 

 Clube da Proteção Civil sem dados sem dados 

  
 Manter a participação regular da Comunidade Escolar na Biblioteca Escolar 

 Dados Partidas 

Biblioteca Escolar 
 

Leitura(consulta presencial) 166 

Pesquisa (Internet) 672 

Estudo 153 

Realização do TPC 76 

Trabalho Individual 143 

Trabalhos de Grupo 19 

Aulas na Biblioteca 65 

Requisição domiciliária-Livros 233 

Livros requisitados para a sala de aula 373 

Computadores – elaboração de trabalhos 271 

Computadores-Jogos 93 

 

 Aumentar o número de atividades da BE que contem com o envolvimento dos pais, EE e famílias; 

 Ter mais alunos inscritos em atividades e concursos, designadamente olimpíadas e concursos nacionais. 

 

 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 

 Falta de recursos humanos para a dinamização de clubes; 
 Sobrecarga horária; 
 Falta de recursos humanos com perfil e formação para a BE; 
 Falta de recursos materiais; 
 Falta de verbas; 
 Desinteresse por parte dos alunos, EE e famílias relativamente às atividades desenvolvidas; 
 Resistência à alteração da prática letiva. 
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Recursos humanos 
envolvidos 

● Todos os docentes que dinamizam 
clubes e projetos, a equipa da BE, 
comunidade escolar, Direção 
Executiva e CMO 

Custos 
Estimados 

------------------------------- 

 

Revisão, monitorização e avaliação da ação 

 Número de atividades desenvolvidas. 
 Questionários de satisfação dirigidos aos alunos  

 Número de assembleias realizadas.  
 Atas das assembleias/reuniões de alunos.  
 Questionar os alunos a partir do 3º ano inclusive, sobre a indisciplina na escola com a identificação das razões e dos 

espaços em que a mesma ocorre 
 Análise dos resultados estatísticos dos inquéritos realizados.  

 Número de atividades promovidas pela Associação de Estudantes incluídas no Plano Anual de Atividades do 
Agrupamento. 
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Domínio: Liderança e gestão – Autoavaliação e melhoria 
Aspetos a melhorar diagnosticados: 
● IGE:  

➢  “O processo de autoavaliação não registou significativos progressos desde a anterior avaliação externa, 
designadamente no que se refere à sistematicidade e continuidade dos procedimentos, ao envolvimento dos 
membros da comunidade, à metodologia e à permanente utilização dos seus resultados nos planos de melhoria. 
Considera-se não existir uma cultura de autoavaliação que se traduza na concretização de diversos momentos de 
avaliação de ações e na implementação de medidas coerentes.” 

➢ Docentes designados sem formação na área. 
➢ “Perspetivando-se a continuidade do processo de autoavaliação como uma mais-valia, este precisa de maior 

sustentação, em termos do efeito dos seus resultados na delimitação e na aplicação de estratégias com impacto na 
prestação do serviço educativo e na melhoria das práticas dos profissionais.” 

➢  “(…) não existem mecanismos formais para avaliar o impacto da escolaridade no percurso dos alunos e, 
consequentemente, proceder a eventuais reajustamentos.” 

➢ A consolidação e a sustentação do processo de autoavaliação, em termos da implicação dos seus resultados na 
delimitação e no reforço de estratégias, com impacto na melhoria das práticas dos profissionais e no consequente 
sucesso académico. 

 
Designação da ação 

a desenvolver Ação nº8 - consolidação do processo de autoavaliação 

Critério dominante 
da CAF 

Critério 1 – Liderança 
Subcritério: 1.2 – Gerir a instituição de ensino e formação, o seu desempenho e a melhoria contínua 

Objetivo da ação de Melhoria 
 Divulgar, na página do Agrupamento, as ações da equipa de autoavaliação do Agrupamento; 
 Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da avaliação interna do agrupamento; 
 Envolver toda a comunidade educativa no processo de autoavaliação de forma a ser reconhecido como um efetivo 

instrumento de gestão para o progresso, quer do ponto de vista pedagógico quer organizacional; 
 Elaborar um plano de ações de melhoria com a participação de toda a comunidade escolar; 
 Criar mecanismos promotores de uma cultura de avaliação interna no Agrupamento; 
 Criar indicadores precisos de medição de objetivos 

Atividades a desenvolver/ Estratégias 
 Criação e divulgação do Regimento Interno da Equipa de Autoavaliação. 
 Criação e divulgação do plano de ação da equipa de autoavaliação do Agrupamento para o biénio 2017/2019. 
 Sensibilização da comunidade escolar acerca da importância da avaliação interna do agrupamento através de vários 

suportes: página do agrupamento ou distribuição de panfletos; 
 Realização de uma reunião anual com o presidente da APEE e AE para colaborarem na construção dos documentos 

estruturantes – plano de ações de melhoria e relatório de autoavaliação; 
 Definição de indicadores de referência para os resultados académicos, com impacto na orientação do trabalho dos docentes. 
 Monitorização dos resultados obtidos com a implementação de novas práticas.  
 Aplicação de questionários de satisfação a amostras da comunidade educativa de forma a avaliar a prestação dos serviços; 
 Aplicação de questionários de satisfação a amostras da comunidade educativa de forma a medir o grau de satisfação dos 

vários intervenientes; 
 Monitorização do processo de autoavaliação; 
 Elaboração de um Plano de Melhoria sistemático e abrangente, com os contributos de todos elementos representantes da 

comunidade educativa.   
Coordenador da ação Equipa operacional Calendarização Estado 

Profª. Elsa Pomar 
Elementos da Equipa de Autoavaliação 
do Agrupamento 

biénio Em execução 

Resultados a alcançar 

F –Área de melhoria : Processo de autoavaliação 
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 Maior transparência e conhecimento do processo de autoavaliação; 
 Divulgação através de plataforma digitais das ações da equipa; 
 Maior envolvimento da comunidade educativa na procura da melhoria da prestação do serviço educativo nos diferentes 

domínios. 

Constrangimentos/ fatores críticos de sucesso 

 Os elementos da equipa não têm formação na área. 

Recursos humanos 
envolvidos 

Toda a comunidade educativa 
Custos 
Estimados 

----------------------------- 

Revisão, monitorização e avaliação da ação 
 Elaboração de relatórios com dados estatísticos dos resultados escolares do Agrupamento; 
 Elaboração de relatórios de autoavaliação sobre o grau de concretização dos objetivos/metas indicadas no Projeto 

Educativo e no plano de Ações de Melhoria; 
 Análise dos resultados dos inquéritos de satisfação do serviço prestado e desempenho aplicados a uma amostra da 

comunidade educativa; 
 Divulgação dos resultados aos diferentes órgãos do Agrupamento em sede própria e à comunidade educativa, através da 

publicitação dos mesmos na página eletrónica do Agrupamento. 
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4 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES DE 

MELHORIA  

A implementação do presente plano de ações melhoria será efetuada ao longo dos próximos dois anos 
letivos.  

O seu acompanhamento/revisão será feito pela equipa de autoavaliação, que incorporará no seu relatório 
anual uma avaliação intermédia das ações. 

No final dos dois anos será elaborado um relatório que evidencie a concretização deste projeto e os 
resultados alcançados.  

 

Matriz Avaliativa do Plano de Ações de Melhoria 

Critérios/indicadores de avaliação Grau de cumprimento dos objetivos/metas  

Momentos previstos Avaliação intercalar no Final do primeiro ano de vigência 
do Plano de Ações de Melhoria 
Final do período de vigência do Plano de Ações de 
Melhoria 

Responsabilidade do acompanhamento Equipa de autoavaliação do Agrupamento 

 

 

5- CONCLUSÃO 

 

 

 

 

O Plano de Ações de Melhoria prevê uma ação interventiva de todos os membros da comunidade, como 

contributo para a melhoria do serviço educativo. Cada interveniente deve comprometer-se com as suas 

responsabilidades em favor da melhoria do desempenho e prestação de serviço do Agrupamento. 

O presente documento insere-se num processo contínuo de promoção do Agrupamento e deve ser encarado 

como um documento dinâmico, flexível, reajustável e sujeito a mudanças pertinentes na busca da melhoria 

permanente. 

Acolher o processo de autoavaliação e de melhoria contínua como um hábito permanente permitirá a criação 

de momentos de reflexão e adoção de um olhar crítico e reflexivo sobre si mesmo e sobre a realidade educacional, no 

sentido de se encontrarem caminhos que nos levem a ultrapassar dificuldades, problemas e constrangimentos. 
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Para reflexão… 

 

Recomendações e procedimentos aos assistentes operacionais  

1. O assistente operacional é chamado à sala de aula para encaminhamento do aluno, que se portou mal em sala de 

aula. 

2. O assistente operacional encaminha o aluno para o GSD ou na ausência de docente no GSD para a 

Coordenação/Direção.  

3. Nos recreios, em altura de aulas verificar quem permanece nesses espaços. Questionar os alunos e verificar se se 

justifica a sua permanência. 

4. Caso haja barulho junto a salas de aula intervir, pedindo aos alunos para irem para outro local, explicando o motivo.  

5. Nos intervalos vigiar os alunos, nomeadamente ajuntamentos ou situações, que possam levar a agressões ou outras 

atitudes classificadas como comportamentos desviantes. Nestes casos intervir, chamar a atenção, preencher o registo de 

ocorrência, caso suceda uma situação grave. 

6. Em todo o recinto escolar e no seu tempo de permanência na escola atuar sempre que um aluno utilize linguagem 

imprópria ou tenha atitudes menos próprias.  

7. Ter uma atitude no espaço escolar pró-ativa, corrigindo comportamentos e atuando. 

 


