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1. Introdução Pág. 3

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 o Projeto Educativo, o Relatório de Avaliação Externa emanado da IGEC, o Plano de Ação

Estratégica no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e a avaliação final do PAM do ano letivo anterior. Terceiro Ciclo da

Avaliação das Escolas.

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. Trata-

se 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 2 anos letivos.
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2. Plano de Ações de Melhoria Inicial Pág. 4

2.1. Identificação das ações de melhoria

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

Fonte Aspetos a melhorar Áreas de melhoria Ações de melhoria

1

Relatório de AA

2017_2018

O agrupamento avaliar, periodicamente, fatores diretamente 

relacionados com o grau de satisfação do pessoal docente
Avaliação interna Consolidar a autoavaliação

2

Relatório de AA

2017_2018

O agrupamento medir periodicamente a perceção do pessoal 

não docente sobre os vários aspetos do seu funcionamento
Avaliação interna Consolidar a autoavaliação

3

Relatório de AA

2017_2018

A escola avaliar periodicamente a satisfação dos funcionários, 

nomeadamente através de reuniões ou conversas relacionadas 

com vários aspetos (condições de trabalho, nível de 

Avaliação interna Consolidar a autoavaliação

4

Relatório de 

AE

2014_2015

Na consolidação da autoavaliação enquanto ferramenta de 

autoconhecimento organizacional

que permita de forma sustentada a identificação de pontos 

Avaliação interna Consolidar a autoavaliação

5

Relatório de AA

2017_2018

Maior cumprimento das regras definidas no guião de conduta, 

por parte dos alunos
Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

6

Relatório de AA

2017_2018

Maior eficácia dos mecanismos de combate à indisciplina em 

contexto de sala de aula 
Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

7

Relatório de AA

2017_2018
Maior respeito dos alunos pelo pessoal docente Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

8

Relatório de AA

2017_2018

Melhorar o comportamento dos alunos em contexto de sala de 

aula
Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

9

Relatório de AA

2017_2018
Melhorar a atuação do delegado de turma Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

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 
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10

Relatório de AA

2017_2018
Os alunos respeitarem o pessoal não docente Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

11

Relatório de AA

2017_2018

Os pais/encarregados de educação respeitarem o pessoal não 

docente
Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

12

Relatório de AA

2017_2018
Melhorar a atuação da escola nos problemas de indisciplina Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

13

PAM 

2017_2018
Melhorar os comportamentos dos alunos Comportamentos dos alunos Melhorar os comportamentos dos alunos

14

Relatório de AA

2017_2018
Melhorar a divulgação do guião de conduta Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

15

Relatório de AA

2017_2018

Fazer uma comunicação/apresentação (PPT) do projeto 

educativo; refresh no início do ano letivo para todos (pessoal 

docente e não docente); disponibilizar uma versão reduzida e de 

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

16

Relatório de AA

2017_2018

Dar a conhecer a todo o pessoal não docente a missão, visão e 

valores do agrupamento
Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

17

Relatório de AA

2017_2018

Cerca de 35% do pessoal docente não sabe se o agrupamento 

mantém contactos regulares e pró-ativos com o nível político da 

educação (melhorar a divulgação da informação)

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

18

Relatório de AA

2017_2018

Disponibilizar toda a informação necessária para o pessoal não 

docente saber organizar e desempenhar melhor as suas funções
Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

19

Relatório de AA

2017_2018

Cerca de 35% do pessoal não docente não sabe se a direção 

estabelece parcerias com outros agrupamentos, centros de 

formação, autarquias e coletividades (melhorar a divulgação da 

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

20

Relatório de AA

2017_2018

Cerca de 50% do pessoal docente não sabe se a direção faz uma 

gestão eficaz do orçamento do agrupamento (melhorar a 

divulgação da informação)

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

21

Relatório de AA

2017_2018

Cerca de 45% do pessoal não docente não sabe se o 

agrupamento gere adequadamente os recursos financeiros 

disponíveis (melhorar a divulgação da informação)

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

22

Relatório de AA

2017_2018

Apesar de estarem criados os canais de comunicação nem 

sempre a informação chega a toda a comunidade educativa. É 

necessária uma sensibilização para a importância de se partilhar 

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

23

Relatório de AA

2017_2018

Reunião geral (PD e PND) no início do ano letivo com 

informação clara sobre as linhas orientadoras do funcionamento 

do Agrupamento

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

24

Relatório de AA

2017_2018

Envio dos documentos orientadores (PE, PAM, Regulamento 

Interno, Guião de Conduta, Critérios de avaliação...)
Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento
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25

Relatório de AA

2017_2018

Alargamento da utilização da Plataforma do Agrupamento aos 

docentes do Pré-escolar e 1º Ciclo (em alternativa, utilização de 

uma plataforma já existente - Moodle)

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

26

Relatório de AA

2017_2018

A direção informar o pessoal não docente sobre os pontos 

fortes e fracos do seu desempenho
Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

27

Relatório de AA

2017_2018

Cerca de 35% dos alunos não sabem se a escola atribui prémios 

de valorização de comportamento e aproveitamento meritório 

(melhorar a divulgação da informação)

Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

28

Relatório de AA

2017_2018
Melhorar a divulgação do projeto educativo Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

29

Relatório de AA

2017_2018

Definição clara dos responsáveis pelo envio de informação (e-

mails) para evitar a sua duplicação
Comunicação Melhorar a comunicação no agrupamento

30

Relatório de AA

2017_2018

Aumentar o número de ações de formação disponíveis para o 

pessoal não docente
Formação Promover ações de formação para PND

31

Relatório de AA

2017_2018

Maior incentivo à frequência de ações de formação, motivando 

o pessoal não docente para o seu aperfeiçoamento profissional
Formação Promover ações de formação para PND

32

Relatório de AA

2017_2018

O agrupamento implementar mais práticas diversificadas e 

inovadoras
Gestão curricular Consolidar práticas de gestão curricular

33

Relatório de AA

2017_2018

Marcar os trabalhos de casa em número equilibrado, tendo em 

conta o horário dos alunos
Gestão curricular Consolidar práticas de gestão curricular

34

Relatório de AA

2017_2018

Utilizar uma estrutura comum/uniforme (formulário) para 

apresentação e avaliação de todos os projetos do agrupamento. 

Incluir obrigatoriamente qual o seu contributo para a execução 

Gestão curricular Consolidar práticas de gestão curricular

35

Relatório de 

AE

2014_2015

Na consolidação das práticas de articulação curricular, vertical e 

horizontal, de forma a

promover o sucesso educativo

Gestão curricular Consolidar práticas de gestão curricular

36

Relatório de 

AE

2014_2015

Na supervisão da atividade letiva em sala de aula enquanto 

estratégia formativa orientada

para a melhoria do ensino, da aprendizagem e dos resultados

Gestão curricular Consolidar práticas de gestão curricular

37

Relatório de 

AE

2014_2015

Na definição de uma estratégia mais global em torno da 

avaliação das aprendizagens que

incida, entre outros, em aspetos como a elaboração dos 

Gestão curricular Consolidar práticas de gestão curricular

38

PAM 

2017_2018

Consolidação das práticas de articulação curricular, vertical e 

horizontal 
Gestão curricular Consolidar práticas de gestão curricular

39

Relatório de AA

2017_2018

Transmitir a todo o pessoal não docente a informação 

necessária ao bom funcionamento do serviço
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento
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40

Relatório de AA

2017_2018
Maior consideração pelas sugestões e críticas dos alunos Liderança e gestão Promover um maior envolvimento da comunidade educativa

41

Relatório de AA

2017_2018

Incentivar a comunidade a colaborar nas atividades realizadas 

no agrupamento
Liderança e gestão Promover um maior envolvimento da comunidade educativa

42

Relatório de AA

2017_2018
Melhorar o clima/ambiente de trabalho Liderança e gestão Promover um maior envolvimento da comunidade educativa

43

Relatório de AA

2017_2018
Maior participação dos pais nas atividades da escola Liderança e gestão Promover um maior envolvimento da comunidade educativa

44

Relatório de AA

2017_2018

Maior reconhecimento das competências dos líderes 

intermédios
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

45

Relatório de AA

2017_2018

A direção implementar mais ações de melhoria dentro do 

agrupamento, de acordo com as sugestões do pessoal não 

docente

Liderança e gestão Promover um maior envolvimento da comunidade educativa

46

Relatório de AA

2017_2018

A direção definir objetivos adequados para o desempenho do 

pessoal não docente
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

47

Relatório de AA

2017_2018

Clarificar os critérios utilizados na distribuição de serviço e a sua 

aplicação ter em conta as capacidades profissionais de cada 

funcionário 

Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

48

Relatório de AA

2017_2018

Maior reconhecimento e valorização do mérito do pessoal não 

docente
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

49

Relatório de AA

2017_2018

Incrementar as parcerias com a comunidade escolar (ex. 

associação de pais, entre outros)
Liderança e gestão Promover um maior envolvimento da comunidade educativa

50

Relatório de AA

2017_2018

A direção, em articulação com o chefe do pessoal não docente, 

estabelecer prioridades de melhoria para superar dificuldades
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

51

Relatório de AA

2017_2018

Maior celeridade em responder às questões/reclamações 

apresentadas pelos pais/encarregados de educação
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

52

Relatório de AA

2017_2018

Valorizar a importância do papel do pessoal não docente na 

comunidade escolar: realizar reuniões entre DT/Professor 

Titular e EE, entre Diretor AELT e os representantes dos alunos; 

Liderança e gestão Melhorar os comportamentos dos alunos

53

Relatório de AA

2017_2018

A associação de estudantes deve beneficiar de orientação por 

parte de um docente/técnico que acompanhe e que promova 

uma linha de ação mais estruturada e participativa. O trabalho 

Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

54

Relatório de AA

2017_2018

Não existem evidências. Tem de ser feita uma monitorização: 

número de ações de envolvimento dos alunos e pais/EE na 

gestão do agrupamento; número de eventos organizados para 

Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento
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55

Relatório de AA

2017_2018

Maior reconhecimento e valorização do trabalho do pessoal não 

docente
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

56

Relatório de AA

2017_2018

Não existem dados. O agrupamento ainda não pediu a 

certificação energética, está neste em processo de 

solicitar/consultar orçamentos

Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

57

Relatório de AA

2017_2018

O agrupamento economizar recursos sem diminuir a qualidade 

do serviço
Liderança e gestão Melhorar a organização e serviços do agrupamento

58

Relatório de AA

2017_2018

Não existem dados. Tem de ser feita uma monitorização 

relativamente à participação do PD, PND, alunos e EE nas 

atividades de natureza voluntária; ações de sensibilização para a 

Organização Melhorar a organização e serviços do agrupamento

59

Relatório de AA

2017_2018

O agrupamento melhorar a sua organização interna e proceder 

à sua divulgação 
Organização Melhorar a organização e serviços do agrupamento

60

Relatório de AA

2017_2018

Realizar o carregamento dos dados na plataforma e o 

tratamento dos mesmos (faltas injustificadas no 1º CEB)
Organização Melhorar a organização e serviços do agrupamento

61

Relatório de AA

2017_2018

Criação de um Plano Tecnológico para o agrupamento tendo em 

conta as novas exigências do Perfil do Aluno e das 

Aprendizagens Essenciais. Proposta de utilização de 

Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

62

Relatório de AA

2017_2018

As atividades extracurriculares contribuírem para a melhoria das 

performances dos alunos
Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

63

Relatório de AA

2017_2018

Não existem evidências. Tem de ser feita uma monitorização 

relativamente ao impacto dos trabalhos de casa nas 

aprendizagens dos alunos

Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

64

Relatório de AA

2017_2018

Alargar do Apoio Tutorial Específico a todos os anos de 

escolaridade
Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

65

Relatório de AA

2017_2018

Com a alteração da legislação, os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais com menos de 16 anos deixaram de fazer 

estágios. 12 Alunos de PCA realizaram estágio em 2016/17 mas 

Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

66

Relatório de AA

2017_2018

Reforçar a sensibilização dos encarregados de educação do 2º e 

3º CEB, através dos diretores de turma, para o cumprimento do 

dever de frequência e de justificação de faltas

Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

67

Relatório de 

AE

2014_2015

Na implementação de medidas de promoção do sucesso 

escolar, depois do aprofundamento

relativo à identificação das causas internas do 

Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

68

PAM 

2017_2018
Melhorar os resultados em todos os ciclos de ensino Resultados escolares Melhorar os resultados escolares

69

Relatório de AA

2017_2018
Reforçar as medidas preventivas de segurança Segurança Melhorar a organização e serviços do agrupamento
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70

Relatório de AA

2017_2018
Reforçar as medidas preventivas de segurança Segurança Melhorar a organização e serviços do agrupamento

71

Relatório de AA

2017_2018

Melhorar o funcionamento e o horário dos serviços 

administrativos
Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

72

Relatório de AA

2017_2018
Melhorar a qualidade das refeições do refeitório Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

73

Relatório de AA

2017_2018
Maior simpatia e eficiência dos funcionários Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

74

Relatório de AA

2017_2018

Registar/agrupar todas as reclamações das diferentes escolas do 

agrupamento e respetiva resposta
Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

75

Relatório de AA

2017_2018
Não existem evidências. Tem de ser feita uma monitorização Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

76

Relatório de AA

2017_2018

Alargar os horários de funcionamento dos serviços da escola 

(bar, biblioteca, secretaria)
Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

77

Relatório de AA

2017_2018
Melhorar a organização e o funcionamento do agrupamento Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

78

Relatório de AA

2017_2018

O software de gestão de funcionários não permite a recolha de 

dados agrupados. Propor esta funcionalidade ao gestor da 

plataforma (percentagem de absentismo do PD e PND)

Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

79

Relatório de AA

2017_2018

Registar/agrupar todas as sugestões do pessoal docente e não 

docente e respetiva implementação nas diferentes escolas do 

agrupamento

Serviços Melhorar a organização e serviços do agrupamento

Tabela 1 – Identificação das ações de melhoria
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2. Plano de Ações de Melhoria Inicial Pág. 5

2.2. Matriz de priorização das ações de melhoria

Depois de pontuar as ações de melhoria, ordenar por pontuação final, clicando aqui:

Urgência Capacidade Tendência Satisfação Pontuação Prioridade

No quadro seguinte pontuam-se as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.

Ação de melhoria

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

0
Sem urgência

(não tem pressa, pode esperar)

Requer um número significativo de 

recursos que a organização escolar não 

possui e/ou depende de fatores externos 

à organização escolar

Sem tendência a piorar (não vai piorar ou 

pode até melhorar)

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 

externos à organização escolar

Se nada for feito, vai piorar a médio prazo
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

Impacto elevado na satisfação da 

comunidade educativa

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 Satisfação

ORDENAR AM por pontuação 
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1 5 3 5 5 375 1º

2 3 3 5 5 225 2º

3 5 3 3 5 225 3ª

4 3 3 3 5 135 4ª

5 3 5 3 3 135 5ª

6 3 3 3 3 81 6ª

7 3 3 3 3 81 7ª

8 0 3 0 3 0 8ª

Tabela 4 – Lista de ações de melhoria a implementar

Neste quadro apresentam-se as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):

Ação de melhoria

Melhorar os comportamentos dos alunos

Melhorar os resultados escolares

Consolidar práticas de gestão curricular

Melhorar a organização e serviços do agrupamento

Tabela 3 – Priorização das ações de melhoria

Melhorar os comportamentos dos alunos

Melhorar os resultados escolares

Consolidar práticas de gestão curricular

Melhorar a organização e serviços do agrupamento

Melhorar a comunicação no agrupamento

Promover ações de formação para PND

Promover um maior envolvimento da comunidade educativa

Consolidar a autoavaliação
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 6

2.3. Enquadramento das ações de melhoria nos Critérios da CAF Educação e nos Domínios da Avaliação Externa

Ação de melhoria Domínio da Avaliação Externa Critério dominante da CAF Educação

1
Melhorar os comportamentos dos alunos Prestação do Serviço Educativo 6

2
Melhorar os resultados escolares Resultados 9

3
Consolidar práticas de gestão curricular Prestação do Serviço Educativo 5

4
Melhorar a organização e serviços do agrupamento Liderança e Gestão 6

Tabela 5 – Ações de melhoria na CAF e Avaliação Externa
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2. Plano de Ações de Melhoria Inicial Pág. 7

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.1. Ação de Melhoria 1

Designação da ação de melhoria

Melhorar os comportamentos dos alunos

Coordenadores da Equipa Operacional Equipa Operacional

Ana Marralha e Fernanda Lemos

Carlos Conceição

Filomena Murtinheira

Gaby Barral

António Paz

Gina Batista 

Respeito e cumprimento de regras de convivência no meio escolar.

João Caiado

Rita Ferreira

Estado atual

Data Estado

Diminuição do ruído nos blocos escolares.

mar/19 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Melhoria do comportamento dos alunos de todos os ciclos.
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Atas das reuniões

Ata de reunião de encarregados de educação

Eliminação do toque no interior da escola 

(edifício da 2/3)

Relatório Disciplinar

Relatório Disciplinar

Memorando das reuniões

Eliminação do toque no interior da escola (edifício da 2/3) Eliminar o toque até janeiro 2019

Aumento do sentimento de segurança da comunidade educativa.

Objetivos da ação de melhoria em articulação com o Projeto Educativo

Metas gerais
(metas de sucesso que não estão diretamente associadas às atividades/estratégias)

Atividades/Estratégias Metas

Reuniões de delegados e subdelegados com o Diretor para recolha de opiniões, 

reclamações e sugestões dos alunos

Realização de uma reunião por 

período

Divulgação de um panfleto com as ideias-chave do Guião de Conduta do Agrupamento 

junto de toda a comunidade
Divulgação do panfleto até janeiro

Diminuir o nº de ocorrências em que 

foram aplicadas medidas 

disciplinares sancionatórias em 2pp

Monitorização e verificação do número de ocorrências disciplinares

Diminuir o nº de ocorrências em que 

foram aplicadas medidas 

disciplinares sancionatórias em 2pp

Diminuir em 4 pontos percentuais as ocorrências em que foram aplicadas medidas disciplinares sancionatórias.

Divulgação de um panfleto com as ideias-chave do Guião de Conduta do Agrupamento,  junto de toda a comunidade escolar.

Diminuir os episódios de indisciplina observados em sala de aula envolvendo alunos.

Diminuir os episódios de indisciplina observados no recinto escolar envolvendo alunos.

Fomentar um espírito de cidadania ativa.

Envolver os pais/EE na vida escolar. 

Trabalho em parceria com a Cidadania e Desenvolvimento

#vozesdeles – Reunião da turma com presença inicial de uma equipa dinamizadora (DAE) 

para recolha de opiniões, reclamações e sugestões dos alunos

Organizar 1 sessão por período para 

cada uma das turmas de 2º e 3º Ciclo
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Marco de correio e atividade da conta 

eletrónica

Horário do GID (2019/20)

Resultados Observatório Pedagógico set/19

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Grelha de verificação da implementação e do sucesso das estratégias jul/19

Reunião da equipa operacional e os seus coordenadores Mensal 

Construção de um marco de correio

Criação de uma conta de correio 

eletrónica

Dificuldade de gestão do tempo de trabalho e familiar (pais e encarregados de 

educação)

Condições do espaço físico da escola

Data de início

Necessidade de reforçar o número de docentes

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

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

out/18 jul/20

Alargamento do horário do GID

Data de conclusão

Comunidade educativa
Atribuição de horas da componente não letiva aos docentes responsáveis pela 

implementação das medidas; maior número de assistentes operacionais

Disponibilidade de acolhimento de 

alunos em 98% dos períodos letivos

Cumprimento do guião de conduta Dificuldade de cumprimento do documento "Guião de Conduta" (versão integral)

Número reduzido de assistentes operacionais

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Disponibilidade e colaboração entre todos os docentes, alunos, assistentes operacionais,  

pais e encarregados de educação

#vozesdeles – Marco de correio e uma caixa de correio eletrónica para reclamações / 

sugestões dos alunos
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2. Plano de Ações de Melhoria Inicial Pág. 8

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.2. Ação de Melhoria 2

Identificação dos principais aspetos a melhorar

(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Diversificação das estratégias e metodologias promotoras da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

Prestação de apoio educativo aos alunos com maiores dificuldades.

Acompanhamento da atividade letiva e da reflexão partilhada  sobre as boas práticas.

Objetivos da ação de melhoria em articulação com o Projeto Educativo

Designação da ação de melhoria

Melhorar os resultados escolares

Coordenadores da Equipa Operacional Equipa Operacional

Carla Simões, Helena Massano e Luís Santos
Ilda Morais

Sílvio Madeira

Estado atual

Data Estado

mar/19 AM em desenvolvimento

Adequar os recursos educativos às necessidades e potencialidades de cada aluno.

Promover a equidade e inclusão de todas as crianças e de todos os alunos.

Aumentar a percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso nos três ciclos de ensino.				
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Análise dos resultados escolares

Apoio Integrado 5º ano

1 seg. Port. + Mat. + Ing

Redução em 1pp do número de 

retenções no 5º ano de escolaridade

Coadjuvação - 1º ciclo
Redução em 2 pp do número de 

retenções no 2º ano de escolaridade

Metas gerais
(metas de sucesso que não estão diretamente associadas às atividades/estratégias)

Reduzir em 1 ponto percentual o número de alunos com retenções no ciclo de ensino que frequentam.

Atividades/Estratégias Metas

Análise dos resultados escolares

Redução de 1pp do número de 

alunos com níveis < 3

Coadjuvação na disciplina de português e matemática - 6º ano

Percentagem dos alunos da escola 

que conclui o 2º ciclo até dois anos 

após a entrada no 5º ano

Redução de 1pp do número de 

alunos que transitam com níveis < 3

OFC 7º ano  

Oficinas de Oralidade e Escrita 


Redução de 1pp do número de 

alunos com níveis < 3

Coadjuvação - 8º ano 

Port. (2 seg.)

Oficina de português (Escrita) - 8º ano
Redução de 1pp do número de 

alunos com níveis < 3

Coadjuvação 9º ano 

Mat. (4 seg.) – Modelo Projeto Fénix

Oficina de inglês (Oralidade) - 8º ano
Redução de 1pp do número de 

alunos com níveis < 3

Aulas de preparação para os exames de português - 9º ano  (+1 seg. durante o ano letivo) 

Melhoria em 1pp da média das 

classificações nos exames nacionais 

de português

Aulas de preparação para os exames de matemática - 9º ano (+ 1 seg. durante o ano letivo)

Melhoria em 1pp da média das 

classificações nos exames nacionais 

de matemática

Redução de 1pp do número de 

alunos com níveis < 3

Criar os meios necessários ao cumprimento dos programas e à aquisição de saberes essenciais à formação e sucesso escolar dos alunos.				
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Análise dos resultados escolares

Grelha resumo de desempenho

Análise dos resultados escolares

Taxa de conclusão superior a 80%

Análise individual dos Relatórios de Escola das Provas de Aferição por disciplina / domínio 

Construção de uma grelha resumo 

com a análise do desempenho 

individual dos alunos por domínio a 

entregar ao CT/PT

Disponibilidade e colaboração de todos os docentes do Agrupamento Alguma resistência à implementação de novas práticas

Recursos afetos à implementação de melhoria

Aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão de acordo com as 

necesidades dos alunos

Concretização de uma taxa de 

sucesso: 1º ciclo  95,6%; 2º ciclo 

88,9% e 3º ciclo 91,7% 

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

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

PCA - 9º ano	

Custos estimados

Docentes
Atribuição das horas da componente não letiva dos docentes. Reforço do número de 

docentes para a implementação das medidas do PAM

Data de início Data de conclusão

Resultados Observatório Pedagógico set/19

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Grelha de verificação da implementação e do sucesso das estratégias jul/19

Reunião da equipa operacional e os seus coordenadores Mensal 

out/18 jul/20

Recursos humanos envolvidos
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2. Plano de Ações de Melhoria Inicial Pág. 9

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.3. Ação de Melhoria 3

Designação da ação de melhoria

Consolidar práticas de gestão curricular

Coordenadores da Equipa Operacional Equipa Operacional

Céu Costa e Felisbela Pereira

Adelaide Ribeiro

Célia Sousa

Vera Passarinho

Estado atual

Data Estado

Práticas de articulação vertical  entre os diferentes anos de escolaridade e níveis de ensino.

Taxa de sucesso na disciplina de Inglês

Registo na avaliação do PAA das dinâmicas de articulação das diferentes atividades.

Objetivos da ação de melhoria em articulação com o Projeto Educativo

Implementar as grelhas de articulação nos Planos Curriculares de Grupo (PCG) e Planos de Turma (PT).

mar/19 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Práticas de articulação horizontal entre as diferentes áreas/disciplinas e anos de escolaridade.
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Grelhas de articulação

Relatório de Avaliação do PAA

Projetos/produtos finais

Registos de inscrições

Relatório de Avaliação do Projeto

Exposição dos trabalhos

Memorando das reuniões

Aprofundar a reflexão sobre os fatores internos explicativos do sucesso e do insucesso.

Registo nas grelhas até ao final do 

ano letivo.

Metas gerais
(metas de sucesso que não estão diretamente associadas às atividades/estratégias)

Reduzir em 1 ponto percentual o número de alunos com retenções no ciclo de ensino que frequentam.

Atividades/Estratégias Metas

Introdução da instrução do preenchimento das grelhas de articulação nos cadernos de 

apoio aos professores titulares e aos diretores de turma e na reunião do Departamento da 

Educação Pré-escolar

Promover estratégias de operacionalização para melhorar a adaptação nas transições de ciclo.

Registar e avaliar as atividades de articulação inscritas no PAA.

Delinear estratégias de articulação horizontal e  vertical para superação das dificuldades identificadas.

Atas de Conselho de Turma e de Conselho de 

Docentes

CEDA (Complemento de Educação Artística) 5º ano

2 seg.: 1 seg. EV+ 1 seg. EM

Taxa de inscrição na CEDA de 20% 

dos alunos de cada turma 

Avaliação das atividades de articulação no PAA 

OFC "Cruzar olhares sobre Setúbal"

Cidadania e Desenvolvimento

1º, 5º e 7º anos

Realização de um projeto por turma 

com verificação da abordagem dos 

domínios definidos na EECE.

Registo da avaliação de todas as 

atividades de articulação até ao final 

do ano letivo.

Realização de um projeto/produto 

final por turma. 

Realização de uma reunião por 

período.

Reunião de articulação vertical (3 ciclos) da disciplina de inglês para partilha de práticas e 

materiais.

Projeto Ciências Experimentais

Realização de pelo menos quatro 

atividades experimentais,   por cada 

grupo / ano de escolaridade ao 

longo do ano letivo.

DAC (Domínio da Articulação Curricular)  7º ano

1 seg. Hist. + Geo. e 1 seg. FQ+CN

Realização de uma exposição do 

trabalho realizado por turma. 
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Relatório de Avaliação do Projeto

Memorando das reuniões semanais

Registos das aulas observadas

Memorando das reuniões semanais

Registos das aulas observadas

Custos estimados

Docentes
Atribuição das horas da componente não letiva dos docentes que integram as equipas 

operacionais envolvidas no PAM

Data de início Data de conclusão

out/18 jul/20

Recursos humanos envolvidos

Resultados Observatório Pedagógico set/19

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Grelha de verificação da implementação e do sucesso das estratégias jul/19

Reunião da equipa operacional e os seus coordenadores Mensal 

Disponibilidade e colaboração de todos os docentes do Agrupamento Alguma resistência à implementação de novas práticas

Participação de todas as escolas do 

Agrupamento no projetoArticulação com Eco-Escolas

Interação Pedagógica - Pré- escolar, 2º e 3º ciclos

Observação de 1 aula por período 

Recursos afetos à implementação de melhoria

Criação de pares entre todos os 

docentes

Observação de 1 aulas por período

Criação de pares entre os docentes

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

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Interação Pedagógica - 1º ciclo
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2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.4. Ação de Melhoria 4

Designação da ação de melhoria

Melhorar a organização e serviços do agrupamento

Coordenadores da Equipa Operacional Equipa Operacional

Carla Simões, Helena Massano e Luís Santos Ana Marralha, Céu Costa, Felisbela Pereira, Fernanda Lemos

Comunicação interna do Agrupamento.

Estado atual

Data Estado

mar/19 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Funcionamento e o horário dos serviços administrativos.

Simpatia e eficiência dos funcionários (2º e 3º CEB).

Qualidade das refeições do refeitório.

Monitorização e recolha de dados necessários a avaliações / diagnósticos organizacionais.

Objetivos da ação de melhoria em articulação com o Projeto Educativo

Adequar os serviços e a afetação dos recursos humanos às necessidades do Agrupamento.

Implementar práticas de formação contínua dos profissionais.
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Horário de funcionamento dos Serviços 

Administrativos

Reorganização dos Serviços Administrativos

Grelha de dados 

Relatório mensal

Memorando da reunião

Lista de contas de e-mail institucional

Calendarização das apresentações

Plano de formação

Ata da reunião

Alargamento do horário de atendimento  dos Serviços Administrativos

Aumentar em 4 horas semanais a 

abertura dos Serviços 

Administrativos ao público.

Utilizar com diversidade e eficácia os circuitos de comunicação interna e externa.

Metas gerais
(metas de sucesso que não estão diretamente associadas às atividades/estratégias)

Diminuir o número de Oportunidades de Melhoria identificados pela comunidade educativa (avaliação CAF) relativamente à organização e serviços do Agrupamento.

Atividades/Estratégias Metas

Reorganização do funcionamento dos Serviços Administrativos
Concluir a reorganização até ao 

início do ano letivo 19/20.

Recolha de todos os dados necessários para a avaliação CAF Avaliar todos os indicadores da CAF.

Reunião com os responsáveis da empresa de fornecimento de refeições e Diretor
Realização de uma reunião por 

trimestre.

Implementar até ao início do ano 

letivo 2019/20.
Implementação do Registo Diário do Funcionamento do Refeitório informatizado

Atribuir um e-mail profissional a 

cada funcionário (PND).

Apresentações  públicas à Comunidade Educativa (Documentos orientadores, Resultados 

da avaliação interna, Resultados da avaliação externa... )
Realizar 2 sessões por ano letivo.

Realizar 2 ações por ano letivo.

Reunião de trabalho com o PND 2º e 3º Ciclos e a direção 
Realização de 1 reunião por 

trimestre

E-mail institucional (PND) para receber informações de trabalho

Ações de Formação para PND (Relações Interpessoais...)

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

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Disponibilidade e colaboração de todos os envolvidos Escassez de recursos humanos

Disponibilidade de recursos financeiros

Data de início Data de conclusão

Recursos afetos à implementação de melhoria Alguma resistência à implementação de novas práticas
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out/18 jul/20

Reunião de coordenadores Mensal 

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Pessoal não docente e comunidade educativa Recursos humanos (PND), formação, equipamento informático e infraestruturas

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Grelha de verificação da implementação e do sucesso das estratégias jul/19
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