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Introdução 
 

 

“… um fruto não se colhe às pressas. Leva seu tempo, de verde-amargo até maduro-doce…” 

Mia Couto 

 

 

Enquanto organização, a escola deve ser perspetivada não apenas como 

“objeto social” mas também como “processo social”, pois, assumindo-se como 

um espaço de relações, ela deve ser vista como o resultado de processos 

internos e externos que se desenvolvem no tempo e a transformam 

permanentemente, obrigando-a a contínuas aprendizagens e adaptações. 

Neste sentido, uma escola que assume o mote de querer ser uma escola de 

referência, paradigmática de boas práticas, é uma escola que procura o 

contínuo aprofundamento do seu trabalho de autoavaliação, tornando-se numa 

verdadeira “organização aprendente introspetiva”.  

Ao analisar-se, ao conhecer os seus recursos e contextos, ao entender em 

profundidade a sua real organização, o seu funcionamento e em particular as 

suas práticas educativas, para além dos resultados obtidos, a instituição 

escolar alcançará a possibilidade de aprender e evoluir, melhorando todo o 

serviço prestado à comunidade e em particular aos seus alunos, garantindo 

não só a sua eficácia mas também a sua eficiência. Para além disto, 

demonstrará a sua capacidade de gestão, aproximando a sua capacidade de 

consecução efetiva das metas previstas pelo seu Projeto Educativo e 

desenvolverá a missão da escola, tendo por base a visão definida para a 

organização.  

Nos últimos anos este agrupamento tem vindo a aprofundar este trabalho de 

autoanálise e adotou uma metodologia sistemática e organizada de 

autoavaliação:  

 Centrou esta ação numa equipa com representatividade alargada, 

constituída para o efeito (Observatório da Qualidade), trazendo uma 

maior abrangência e independência de intervenção;  
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 Promoveu a análise dos dados recolhidos pela equipa e das suas 

conclusões em todas as estruturas da escola, tornando-a mais 

participativa;  

 Identificou as oportunidades e os constrangimentos, que ladeiam a 

definição de ações de melhoria;  

 Fomentou a apresentação dos resultados à Direção e aos restantes 

órgãos de gestão e mesmo à comunidade, para elaboração de planos 

de melhoria ajustados e adequados ao modelo e às necessidades do 

agrupamento. 

Já antes defendemos que a eficácia e o sucesso de uma instituição decorrem 

de um processo de melhoria sistemático e organizado e, neste sentido, o Plano 

de Melhorias é uma concretização do processo de perseguição de eficácia 

educativa, assente no diálogo e no confronto de perspetivas sobre o rumo a 

tomar a alcançar. 

Muitas vezes, as escolas desenvolvem diversos esforços de melhoria e de 

perseguição de maior eficácia, contudo, não é pouco frequente que esses 

esforços sejam integrados numa estratégia escassamente definida e nem 

sempre bem estruturada. Ora, um Plano de Melhorias é um instrumento 

organizador de objetivos e estratégias de melhoria e acaba por ser um 

instrumento que concretiza e sistematiza os esforços de melhoria que vão já 

sendo desenvolvidos pela comunidade educativa. 

O presente Plano de Melhorias inclui procedimentos e estratégias organizadas, 

articuladas e implementadas, a fim de melhorar os processos educativos, 

aumentando a sua eficácia. Assim, apresenta um conjunto de objetivos 

(formulados com base nas evidências da investigação), concretizados em 

estratégias (operacionalizadas em termos dos alvos a que se destinam, os 

agentes envolvidos, os recursos necessários e tempo em que ocorrem) e cujo 

impacto em vários indicadores (incluindo o desempenho académico dos 

alunos) é periodicamente avaliado. 

Ambicionando a mudança de práticas do Agrupamento e formalizando o 

compromisso deste com a melhoria do seu desempenho, tal como foi definido 

no respetivo PEA, o plano de melhorias aqui apresentado:  
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1. Integra um conjunto de ações sistemáticas para melhorar a sua 

funcionalidade; 

2. Surge como resultado do Relatório do Observatório da Qualidade 

(2014/2015) que inclui a avaliação ao anterior Plano de Melhorias, baseando-

se assim em evidências e em dados recolhidos tendo em conta a perspetiva 

dos Alunos, Encarregados de Educação, Professores e Pessoal Não Docente; 

3. Denota ecos da Avaliação Externa do Agrupamento, procurando responder 

às recomendações do respetivo relatório; 

4. Aponta as fraquezas do Agrupamento e responde a cada uma destas com 

ações de melhoria apropriadas, tendo em conta os seus objetivos estratégicos. 

 

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

às características da comunidade educativa que a constitui e envolve, 

consegue a otimização do desempenho académico dos seus alunos de uma 

forma consistente e continuada. 

Este agrupamento, como todos os outros, tem uma identidade própria e a sua 

evolução e permanente busca pela melhoria resultam da colaboração de todos e 

não se alcançam unicamente pelo cumprimento de normativos e receitas 

pedagógicas externas, mas, sobretudo, pela capacidade de aprender com o 

seu percurso, mantendo um necessário e constante equilíbrio entre o que se 

firmou como tradição ou rotina e a necessidade de permanente inovação e 

adaptação à mudança. Por isso mesmo, continua a ser imprescindível 

promover as condições objetivas para alcançar a desejada melhoria, 

explicitando as ações a levar a cabo e as metas a atingir. Para isso há que 

colocar particular enfoque no reforço e na consolidação das práticas, na 

definição de estratégias e planos de ação consistentes que promovam uma 

melhoria dos processos de desempenho e dos resultados escolares, tal como 

reflete este Plano de Melhorias que agora se apresenta. 
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1. Identificação de Ações de Melhoria 
 

A equipa responsável procedeu à extração, do Relatório do Observatório da 

Qualidade (2014/2015), dos aspetos a melhorar por critérios de CAF e, após a 

sua análise e delineação das ações de melhoria consideradas pertinentes, as 

partes interessadas (Direção, Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, 

Conselho Geral, Encarregados de Educação, entre outros) foram consultadas 

para fornecerem também os seus contributos.. 

2. Priorização das Ações de Melhoria 
 

Depois de ouvidas as partes interessadas e envolvidas no processo, a equipa, 

em conjunto com a Direção, definiu como critério de priorização das Ações de 

Melhoria a atribuição de pontos de acordo com as escalas definidas para os 

critérios de Impacto, Capacidade e Satisfação, adotando escalas de valores 

que variam entre 1 e 5, como se apresenta na tabela que se segue: 

Níveis a usar para 

pontuar cada AM 

Nível Baixo 

(1 Ponto) 

Nível Médio 

(3 Pontos) 

Nível Elevado 

(5 Pontos) 

Impacto 

É improvável que tenha 

impacto em qualquer 

objetivo da organização 

ou indicador de 

desempenho  

 

Terá um impacto em 

pelo menos um objetivo 

da organização ou 

indicadores de 

desempenho  

Terá um impacto 

significativo em mais do 

que um objetivo da 

organização ou 

indicadores de 

desempenho  

Capacidade 

Improvável de ser 

implementada a curto 

prazo; requer um 

número significativo de 

recursos que a 

organização não possui  

 

É possível implementar 

a curto prazo; requer 

um número razoável de 

recursos  

Pode ser implementada 

a curto prazo; requer 

recursos que a 

organização possui ou 

irá possuir a curto prazo  

Satisfação 

Improvável impacto na 

satisfação da 

comunidade escolar  

A ação tem impacto 

indireto na melhoria da 

satisfação da 

comunidade escolar  

A ação tem impacto 

direto da satisfação da 

comunidade escolar  
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A priorização é determinada através do cálculo do valor final, de cada ação, 

que resulta do produto dos valores atribuídos. Obviamente, serão prioritárias as 

Ações de Melhoria que apresentem as pontuações mais elevadas, conforme se 

constata na tabela seguinte: 

Ranking das Ações de Melhoria 

Ações de Melhoria 
Impacto 

(a) 

Capacidade 

(b) 

Satisfação 

(c) 

Pontuação 

(abc) 
Ranking 

Sucesso + 5 5 5 125 1 

Disciplina + 5 5 5 125 2 

Articulação (curricular e de 

projetos) 
5 3 3 45 3 

Formação do Pessoal Docente e 

Não Docente 
5 3 3 45 4 

Promoção interna e externa do 

trabalho desenvolvido 
5 3 3 45 5 

Otimização do serviço não 

docente 
3 3 3 27 6 

Procedimentos internos 3 3 3 27 7 

Melhoria nas condições de 

trabalho e segurança 
5 1 5 25 8 

 

Convencionou-se que a identificação numérica a atribuir a cada ação de melhoria 

estaria de acordo com o respetivo lugar no ranking da priorização. 
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3. Ações de melhoria 
 

Ação de melhoria nº 1 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso + 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Susana Traquina 

-Coordenadores de departamento; 

-Coordenadores de subdepartamento; 

- Coordenador do PTE 

- Coordenador da sala de estudo 

 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante da PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver; 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento 

Atividades a realizar: 

 Persistência na dinamização de sessões de trabalho conjunto (sessões de trabalho 

colaborativo); 

 Organização de diversas medidas de apoio pedagógico (Sala de Estudo, Apoio ao Estudo, 

aulas de Preparação para a Prova Final, Tutorias, Assessorias e Coadjuvações); 

 Continuação da monitorização periódica dos resultados escolares e outros indicadores 

(coordenação a cargo da equipa nuclear de autoavaliação); 

 Continuação da implementação de um conjunto diversificado de atividades, clubes e projetos de 

enriquecimento curricular, devidamente articulados com as causas de insucesso 

diagnosticadas, com o plano anual de atividades e com o plano de ocupação dos tempos livres 

(Turma +, Oficina de Leitura e Escrita, Oficina de Raciocínio e Cálculo, Gabinete de Apoio ao 

Aluno, AEC ) ; 

 Dinamização do Centro de Recursos Digitais com um responsável por subdepartamento 

(coordenação a cargo do coordenador PTE); 
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 Prossecução das várias estratégias já implementadas de monitorização da prática 

letiva (acompanhamento da execução curricular, monitorização dos resultados 

escolares e do processo de avaliação, trabalho colaborativo, formação por pares, co 

observação); 

 Elaboração de um plano de intervenção partindo das competências e domínios cujos resultados 

obtidos nas provas de avaliação externa, testes intermédios e provas de aferição interna 

indiciam como de desenvolvimento prioritário;  

Metas de PEA 

 Metas 24, 25,26,27,28,29,30,31, 32 

 

Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade na equipa S.P.O.; 

 Resistência à mudança de práticas ( necessidade de maior recurso a metodologias ativas) 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 

 

As medidas específicas relativas a esta acção de melhoria, delineadas e 

aplicadas pelos elementos de cada departamento, encontram-se em anexo a 

este documento.  
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Ação de melhoria nº 2 

Designação da ação de melhoria 

Disciplina + 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

Humberto Novais 

-Diretores de turma/professores titulares de turma; 

-Conselho de turma; 

-Coordenador de estabelecimento 

 

Critério dominante da CAF: 

Critério 7. Resultados orientados para o cidadão (cliente) 

Eixo dominante da PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Promoção do cumprimento das regras de funcionamento das aulas e de toda a conduta que os alunos 

deverão adotar dentro e fora da sala de aula. 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 

 Promover a harmonia da convivência escolar  

 Promover a plena integração de todos os alunos no processo ensino-aprendizagem. 

 Reduzir o número de participações disciplinares por parte dos docentes. 

 Reduzir o número de medidas disciplinares sancionatórias 

 

Atividades a realizar: 

 Envolvimento do conselho de delegados e subdelegados na promoção e divulgação do código 

de conduta. 

 Reforço, pelos Diretores de turma, da divulgação dos direitos e deveres previstos no estatuto do 

aluno. 

 Reforço do envolvimento dos pais e encarregados de educação no cumprimento dos deveres 

por parte dos seus educandos. 

 Persistência na aplicação o Código de Conduta do Agrupamento; 

 Utilização do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) no acompanhamento a alunos com problemas 

comportamentais; 

 Atuação, rápida e eficaz, na resolução de situações de cariz disciplinar, através da intervenção 

célere do Diretor de Turma/ Docente Titular de Turma e da Direção. 

Metas do PEA: 

 Metas 42, 43, 44, 45 
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Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas da indisciplina 

 Dinamização do GAA 

 

Constrangimentos: 

 Pessoal disponível no GAA e nos Centros Escolares 

 Insuficiência de recursos tecnológicos atualizados 

 Excessivo número de alunos por turma 

 Pouca diversidade de estratégias de ensino-aprendizagem  

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa 
 Cerca de 50€/aluno em material não 

duradouro 

Calendarização 

 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 3 

Designação da ação de melhoria 

Articulação (Curricular e Projetos) 

Coordenador da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Humberto Novais 

- Coordenadores de departamento; 

- Coordenadores de subdepartamento; 

- Diretores de Turma 

- Professor titular de Turma 

- Educadores e docentes 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 3: Pessoas 

Eixo dominante da PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Articulação e desenvolvimento de práticas de articulação, promovendo trabalho colaborativo das 

diferentes disciplinas / equipas, com o objetivo de aprofundar o trabalho desenvolvido nas turmas / 

projetos/ clubes do Agrupamento para o desenvolvimento do currículo; 

Desenvolvimento de conhecimentos e capacidades dos alunos, rentabilizando o trabalho realizado no 

âmbito de cada atividade / projeto / clube e assegurando a qualidade das suas aprendizagens. 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Promover a articulação curricular dos vários anos, ciclos e escolas do Agrupamento; 

 Promover a melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares; 

 Promover o trabalho colaborativo entre os elementos da Comunidade educativa. 

 Utilizar eficazmente cada atividade para o desenvolvimento do currículo e da aprendizagem.  

Atividades a realizar: 

 Promover a articulação entre ciclos/disciplinas/anos, respeitante à realização de reuniões e 

dinamização de atividades; 

 Preenchimento de grelhas padrão de registo de articulação, com impacto nas aprendizagens 

dos alunos; 

 Estimular o trabalho colaborativo, a partilha e a divulgação de boas práticas/projetos 

 Reunião de articulação entre professores do 4.º ano e Professores de Português e Matemática 

do 5.º ano, assim como do pré-escolar e 1.º ciclo; 
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 Registar em documentos padronizados as evidências da articulação 

 Elaborar projetos de escola através de protocolos com outras entidades; 

 Dinamizar clubes na escola e divulgar as suas atividades; 

 Aplicação de questionário, no final de cada ano, aos alunos sobre os seus interesses em termos 

de clubes e projetos 

 Avaliação formal dos saberes adquiridos pelos alunos nas várias atividades; 

 Maior solicitação aos encarregados de educação/ alunos de sugestões/propostas de atividades. 

Metas de PEA: 

 22, 33,  70, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 

Oportunidades: 

 Melhoria dos resultados escolares dos alunos (Preenchimento de grelha padrão em conselho de 

turma); 

 Difusão das boas práticas: troca de experiências; 

 Identificação de dinâmicas de trabalho das diferentes disciplinas. 

Constrangimentos: 

 Nível de adesão de cada turma às diversas atividades/projetos; 

 Exigência ao nível do cumprimento do currículo; 

 Implementação de novo modelo de articulação; 

 Falta de evidências, de propostas de articulação, nas planificações das diversas disciplinas.   

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Não tem custos associados; 

Calendarização 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Melhorias 2015/2019 

 

14 Plano de Melhorias do AVFCPS  

 

Ação de melhoria nº 4 

Designação da ação de melhoria 

Formação para o Pessoal Docente e Não docente 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Cidália Marques 

 

- Paula Silva 

- Maria José Figueiredo 

- Conselho Administrativo; 

- Associação de Pais; 

- Autarquia; 

- Coordenadora dos assistentes operacionais; 

- Chefe dos serviços administrativos 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 5: Processos 

Eixo dominante da PEA: 

Eixo 1 

Descrição da ação de melhoria: 

Promoção da formação do Pessoal Docente e Não Docente através de uma divulgação eficaz das 

formações creditadas, da responsabilidade dos centros de formação, da criação de formação interna e 

da divulgação de formação de âmbito internacional. 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Definir plano de formação contínua para pessoal docente e não docente; 

 Divulgar formação creditada para o Pessoal Docente e Não Docente, em particular para os 

Assistentes Operacionais; 

 Mobilizar recursos humanos existentes no Agrupamento que possam oferecer formação, em 

regime de formação interna; 

 Dinamizar formação externa para o Pessoal Não Docente através de parcerias estabelecidas 

com entidades, nomeadamente como os serviços da autarquia; 

 Promover a dinamização de encontros e seminários para pessoal docente, sobre diferentes 

temáticas mediante levantamento de necessidades e interesses. 

 Promover a troca de experiências fomentando ações de formação interna 

 Promover metodologias ativas no seio do agrupamento 

Atividades a realizar: 

 Articulação da oferta de formação com a autarquia, tendo por base as capacidades de oferta 

dos serviços e as necessidades de desenvolvimento profissional dos agentes educativos; 

 Divulgação das ofertas de formação e incentivo à participação nas mesmas; 
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 Participação dos assistentes técnicos (administrativos) nas sessões de formação do software 

específico de gestão e administração (Alunos, Contab, ASE e GPV); 

 Participação dos assistentes operacionais em formação relacionada com a gestão de conflitos e 

relações humanas em meio escolar; 

 Desenvolver oficinas de formação sobre metodologias ativas 

 Criação de um laboratório de aprendizagem (Futuro Classroom) e desenvolvimento de formação 

de apoio à sua implementação; 

 Realização de ações de formação/workshops para o pessoal não docente sobre os seus direitos 

e deveres; 

  

 

 

Metas do PEA: 

 Meta 7, 93, 93 

Oportunidades: 

 Disponibilidade dos formadores internos;  

Constrangimentos: 

 Oferta externa de formação desadequada ou limitada; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  3000 €; 

Calendarização 

 
 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: julho de 2019 
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Ação de melhoria nº 5 

Designação da ação de melhoria 

Promoção interna e externa do trabalho desenvolvido 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

Cidália Marques 
Núcleo de Comunicação 

 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 4 -Parcerias e recursos 

Eixo dominante do PEA 

Eixo 3  

Descrição da ação de melhoria: 

Promoção,  interna e externa, do trabalho desenvolvido no Agrupamento 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Dar a conhecer a toda a comunidade educativa e à sociedade em geral o trabalho desenvolvido 

no Agrupamento 

Atividades a realizar: 

- Dinamização das newsletter, moodle, facebook e em outros meios de comunicação  (jornais locais…) 

das atividades desenvolvidas 

- Dinamização de uma mostra do trabalho desenvolvido  

Metas do PEA 

 Metas 74, 99, 100, 101, 102, 103, 104 

Oportunidades: 

 Existência de carga horária específica para a divulgação do trabalho desenvolvido 

Constrangimentos: 

 Inexistência de locais e oportunidades específicos para a divulgação das atividades 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  0 euros 

Calendarização: 

 
 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 

 
 



Plano de Melhorias 2015/2019 

 

17 Plano de Melhorias do AVFCPS  

 

Ação de melhoria nº 6 

Designação da ação de melhoria 

Otimização do serviço não docente 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

Paula Silva 

- Chefe das Assistentes Operacionais 

- Coordenadoras dos CE 

- Chefe da Secretaria 

 

Chefe de Secretaria 

 

 

 

Critério dominante da CAF: 

Critério 1- Liderança 

Eixo dominante do PEA 

Eixo 1 

Descrição da ação de melhoria: 

Otimização o serviço não docente, nomeadamente ao nível do trabalho das assistentes operacionais. 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

Rentabilizar o serviço não docente, melhorando o trabalho realizado e o cumprimento das tarefas 

inerentes a cada cargo/função. 

Atividades a realizar: 

 

 Sensibilização para o trabalho em equipa; 

 Promoção de um bom ambiente de trabalho; 

 Criação de um código de ética para pessoal não docente; 

 Organização dos recursos humanos, por forma a rentabilizar as competências de cada 

assistente operacional. 

 Controlo da assiduidade dos não docentes através do sistema GIAE 

 

Metas do PEA 

Metas 4, 5, 6, 8 

Oportunidades: 

 

 Estabilidade do pessoal não docente nas escolas 

 
Constrangimentos: 

 

 Inexistência de pessoal não docente afeto ao Agrupamento 

 Número insuficiente de assistentes operacionais 
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Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  0 euros 

Calendarização: 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 7 

Designação da ação de melhoria 

Procedimentos internos 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

Humberto Novais 

Cidália Marques 

Empresa de manutenção 

Equipa de alunos VOC 

Critério dominante da CAF: 

Critério 2: Planeamento e estratégia 

Eixo dominante da PEA: 

Eixo 3 

Descrição da ação de melhoria: 

Divulgação das sugestões e reclamações, promovendo a responsabilização de todos os atores do 

processo educativo, otimizando os procedimentos de requisição e fornecendo um feedback atualizado do 

grau de eficácia, prontidão e utilização dos meios colocados ao serviço da comunidade. 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 

 Reforçar os mecanismos de sugestões ou reclamações, com divulgação das mesmas e 

consequentes medidas adotadas; 

 Reforçar os procedimentos de requisição e identificação de problemas ou ocorrências; 

 Aumentar o consumo médio de refeições por aluno, na escola sede, melhorando a qualidade do 

serviço; 

Atividades a realizar: 

 Criação de um questionário permanente na página inicial do moddle da escola para 

reclamações e sugestões; 

 Sensibilização de alunos e Encarregados de Educação para a importância de uma alimentação 

saudável e equilibrada; 

 Utilização do sistema GARE na gestão de recursos educativos, na sua manutenção e na 

monitorização do grau da sua utilização; 

Metas do PEA: 

 

 Metas 65, 66, 67, 68, 110, 111, 112 

Oportunidades: 

 Competências na utilização do sistema GARE; 

 Inventário atualizado dos recursos; 
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Constrangimentos: 

 Participação da comunidade educativa na recolha das sugestões; 

 Complexidade dos procedimentos de elaboração de inventários (conforme CIBE); 

 Resistência, por parte dos alunos, à ingestão de determinados alimentos. 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  50 euros 

Calendarização 

 
 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 8 

Designação da ação de melhoria 

Melhoria nas condições de trabalho e segurança 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

Cidália Marques 

- Conselho Administrativo; 

- Associação de Pais; 

- Autarquia; 

- Coordenadora dos assistentes operacionais; 

- Chefe dos serviços administrativos 

- Coordenadores de estabelecimento 

Critério dominante da CAF: 

Critério 6: Resultados orientados para cidadãos e/ou clientes 

Eixo dominante do PEA 

Eixo 3  

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria das condições de trabalho e segurança do Agrupamento. 

 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar as condições de trabalho e segurança; 

 Renovar e melhorar espaços e equipamentos de forma regular; 

Atividades a realizar: 

 

 Intervenções ao nível das instalações da escola (sanitários, criação de uma sala de aula do 

Futuro, mudança de caixilharia das janelas, climatização da escola sede e centros escolares, 

acessos e parque de estacionamento do CE2, telheiro do parque infantil do Centro Escolar 2; 

pintura e restauro de salas e espaços comuns, etc.) 

 Reabilitação e melhorias no campo de futebol; 

 Ajuste dos dispositivos de segurança; 

 Realização de simulacros e evacuações planeadas  

 Divulgação do Plano de Segurança  

  
Metas do PEA 

 Meta 114 

Oportunidades: 
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 Parcerias a estabelecer que permitam a viabilização da parte financeira essencial à consecução 
das medidas; 

Constrangimentos: 

 Disponibilidade financeira 

 Estabelecimento de as parcerias adequadas à consecução do plano 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  A definir 

Calendarização 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo de 2018/2019 
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5.   Cronograma de ações 
 

Cronograma do Plano de Ação de Melhoria 

Prioridade Ação de Melhoria Responsável pela AM 
Data Prevista 

para Conclusão 

Data Prevista para 

Início 

1 Sucesso + Susana Traquina Julho 2019 Janeiro 2016 

2 Disciplina + Humberto Novais Julho 2019 Janeiro 2016 

3 
Articulação (curricular e de 

projetos) 
Humberto Novais Julho 2019 Janeiro 2016 

4 
Formação do Pessoal Docente 

e Não docente Cidália Marques 
Julho 2019 Janeiro 2016 

5 
Promoção interna e externa do 

trabalho desenvolvido 
Cidália Marques Julho 2019 Janeiro 2016 

6 
Otimização do serviço não 

docente 
Paula Silva Julho 2019 Janeiro 2016 

7 Procedimentos internos Cidália Marques Julho 2019 Janeiro 2016 

8 
Melhoria nas condições de 

trabalho e segurança 

Cidália Marques 

Paulo Almeida 

Julho 2019 Janeiro 2016 

 

 

6.  Avaliação das ações 

O nível de concretização e adequação de cada ação de melhoria efetuar-se-á 

no final de cada ano letivo e os resultados desta apreciação constarão do 

relatório final da equipa do Observatório da Qualidade. 
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7. Considerações 
 

A divulgação deste Plano de Melhorias será feita pela equipa durante o 

segundo período deste ano letivo 2015/ 2016 que incluirá uma apresentação ao 

Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral. 

A partir de julho de 2016, a equipa de autoavaliação irá avaliar o nível de 

concretização das ações de melhoria e dará a conhecer o seu relatório anual 

do qual farão parte as estatísticas do ano letivo 2015/2016. 

dezembro de 2015 

A equipa do Observatório da Qualidade 
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Ação de melhoria nº 1 A 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso mais – Departamento do Pré-escolar 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Maria das Dores Dória -Docentes do Pré-escolar; 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante do PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver. 

Esta ação foi desenvolvida a partir da diagnose das dificuldades das crianças, nomeadamente: 

 Linguagem  oral; 

 Motricidade fina; 

 Tempo de concentração/atenção; 

 Memorização. 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento – ação específica relativa ao departamento do Pré-escolar;  

Atividades a realizar: 

 Apoio individualizado e direto na realização de diferentes tarefas; 

 Utilização de lengalengas, trava-línguas, poesias; 

 Adoção de um manual adequado às crianças de 5/6 anos de modo a preparar os alunos para o 

ingresso no 1.º ciclo; 

 Dedicar mais tempo à realização de atividades individuais, tais como: jogos de mesa, fichas de 

trabalho, desenho, recorte e colagem e utilização do computador (jogos didáticos); 

 Realizar um maior número de atividades em articulação com outros grupos de pré-escolar e 1.º 

ciclo; 

 Fomentar a partilha de opiniões/ideias conducentes à resolução dos problemas e à melhoria da 

ação educativa; 

 

Metas do PEA: 

 Metas 24.1 / 25.1 
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Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade da equipa S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização: 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Melhorias 2015/2019 

 

28 Plano de Melhorias do AVFCPS  

 

Ação de melhoria nº 1 B 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso mais – Departamento do 1.º ciclo 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Helena Simões 

-Coordenadores de Ano; 

-Docentes do 1.º ciclo; 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante do PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver. 

Esta ação foi desenvolvida a partir da diagnose das dificuldades dos alunos, nomeadamente: 

 Produção de texto; 

 Compreensão/interpretação de enunciados; 

 Resolução de problemas; 

 Dificuldades no cálculo (envolvendo as quatro operações básicas); 

 
Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento – ação específica relativa ao departamento do 1.º ciclo;  

Atividades a realizar: 

 No 1º e 2º ano canalizar o professor de apoio educativo para a disciplina de Português  

- Projeto Turma Mais. No 3º e 4º ano canalizar o professor de apoio educativo para as disciplinas de 

Português e Matemática para reforçar as aprendizagens aos alunos com maiores dificuldades; 

 Na disciplina de Português:  

o ocupar um tempo semanal para realização de atividades gramaticais; 

o criar uma oficina de escrita para desenvolver técnicas básicas de organização textual 

(planificação, textualização e revisão). 

 Na disciplina de Matemática: 

o  ocupar um tempo semanal com o problema da semana, envolvendo situações 

quotidianas vivenciadas pelos alunos, como forma de desenvolver a leitura/ 

interpretação de enunciados matemáticos promovendo diferentes estratégias de 

resolução e desenvolvimento de comunicação matemática; 

o  promover estratégias diversificadas de cálculo mental; 

 Na disciplina de Estudo do Meio 

o Construção de mapas conceptuais com resumos dos conteúdos lecionados; 
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 Reforçar, no Apoio ao Estudo, o trabalho nas disciplinas de Português e Matemática e o 4º ano 

criar momentos de preparação da Prova Final; 

 Reunião de coordenação de ano com periocidade mensal: 

 Elaboração de matrizes e critérios de correção comuns;  

 Análise e reflexão partilhada sobre os resultados; 

 Aplicar o código de conduta. 

 Realizar pelo menos uma reunião anual entre educadores e professores do 1º ciclo e entre 

professores do quarto ano e diretores de turma do segundo ciclo para transmissão de 

informações uteis ao processo de ensino aprendizagem.  

 Desenvolver pelo menos quatro atividades de articulação horizontal do currículo, em cada 

trimestre.    

Resultados a alcançar: 

 Melhoria dos níveis de sucesso escolar, por forma a atingir as metas definidas no Projeto 

Educativo do Agrupamento; 

Metas do PEA: 

 Metas 25.2 / 26 / 27 / 28 / 29 

Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade da equipa de S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização: 

 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 1 C 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso mais – Departamento de Línguas  

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Cristina Miranda Santos 
-Coordenadores de Subdepartamento; 

-Docentes do departamento de Línguas; 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante do PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver. 

Esta ação foi desenvolvida a partir da diagnose das dificuldades dos alunos, nomeadamente: 

 Compreensão oral e escrita; 

 Lacunas na expressão oral e escrita; 

 Dificuldades de aquisição e aplicação de conteúdos relativos à gramática; 

 Fraca autonomia dos alunos, dentro e fora da sala de aula, para a resolução de dificuldades. 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento – ação específica relativa ao departamento de Línguas;  

Atividades a realizar: 

Subdepartamento Português:  

 

1. Promoção de atividades de expressão escrita/escrita criativa, em sala de aula, com periodicidade 

mensal; 

 Exercícios de autocorreção e de reescrita; 

 Promoção e realização de concursos (ortografia, literários, lúdicos) ao longo do ano letivo; 

 Publicação de textos de alunos na Newsletter do Agrupamento e no site da biblioteca escolar; 

 Intervenção nos projetos de reeducação no âmbito da dislexia, disortografia e disgrafia.; 

 Apresentação oral de leituras e trabalhos realizados, com a periodicidade mínima de uma por 

período letivo, com a duração de dez (10) minutos; 

 Acompanhamento individualizado dos alunos de Português Língua Não Materna; 

 A nível da disciplina de Português, oferta da área curricular de Oficina de Leitura e Escrita, num 

tempo de 45 minutos, nas turmas do sétimo ano; 
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2.     Análise e exploração de textos orais e escritos; 

 Consulta de dicionários e criação de glossários; 

 Exploração de sentidos conotativos; 

 Treino da memória auditiva. 

 

3.   Aplicação de exercícios de revisão, sistematização e consolidação de conteúdos relativos à 

gramática; 

 Recurso a atividades lúdico-didáticas. 

4.  Leitura inicial do enunciado do teste de avaliação em Português: 

 Elaboração da matriz de testes de avaliação, entrega aos alunos e respetiva análise; 

 Uniformização dos critérios de avaliação e correção, entre os Ciclos e anos; 

 Realização dos testes de avaliação em folha própria, a partir do 6º Ano de Escolaridade, em 

Português; 

 Realização de, pelo menos, dois testes de avaliação por período, sem recurso a “testes de 

recuperação”; 

 Realização dos testes de avaliação em aulas de noventa (90) minutos. 

5. Promoção da articulação horizontal e vertical dos currículos. 

 Realização de reuniões semanais para articulação horizontal e promoção do trabalho 

colaborativo (preparação de materiais, delineação de estratégias e atividades); 

 Realização de uma reunião mensal entre os professores do 2º e 3º Ciclos, para uma articulação 

vertical; 

 Realização de articulação entre docentes do 4º ano, a coordenadora deste departamento e as 

coordenadoras dos subdepartamentos de Português do 2º e 3º ciclos; 

 Reforço dos instrumentos de verificação de aprendizagem e ajuste ainda mais criterioso dos 

recursos didáticos às características e necessidades de cada aluno/ turma; 

6. Dinamização de atividades de promoção da leitura, articulando, sempre que possível, com a Biblioteca 

Escolar (dramatizações, declamações e encontro com escritores). 

7. Utilização das aulas de Apoio ao Estudo e Apoio Pedagógico para a realização de atividades de 

preparação das Provas Finais de 6º e 9º ano; 

8. Proposta de frequência de sala de estudo a Português para alunos dos 7º e 8º anos; 

9. Assessorias em sala de aula e outras estratégias implementadas a nível do Plano de Turma; 

10. Plano de desenvolvimento Integrado do Português. 

 

Subdepartamento de Língua Estrangeira II, Francês e Espanhol: 

 Análise e exploração de textos orais e escritos; 

 Consulta de dicionários e criação de glossários; 

 Exploração vocabular e de sentidos conotativos; 
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 Treino da memória auditiva; 

 Promoção de atos de fala em língua estrangeira; 

 Apresentação oral de leituras e trabalhos realizados, com a periodicidade mínima de uma por 

período letivo; 

 Promoção de atividades de expressão escrita, em sala de aula; 

 Exercícios de autocorreção e de reescrita;  

 Promoção de atividades de tradução e de retroversão, em sala de aula; 

 Desenvolvimento de estratégias, materiais e atividades com vista à preparação dos alunos nas 

unidades de trabalho e no processo de aprendizagem; 

 Aplicação de exercícios de revisão, sistematização e consolidação de conteúdos relativos aos 

diferentes conteúdos temáticos e à Gramática;  

 Recurso a atividades lúdicodidáticas;  

 Criação de critérios de desempenho e avaliação, divulgação aos alunos, análise em conjunto 

com os mesmos e aferição dos mesmos no final das unidades de trabalho;  

 Reformulação, uniformização e aferição dos critérios de avaliação, dando mais ênfase à 

oralidade;                                      

 Elaboração da matriz de testes de avaliação, entrega aos alunos e respetiva análise; 

 Leitura inicial do enunciado do teste de avaliação em Francês e Espanhol;  

 Reforço dos instrumentos de verificação de aprendizagem e ajuste dos recursos didáticos às 

características e necessidades de cada aluno/ turma; 

 Promoção da articulação horizontal e vertical dos currículos; 

 Aplicação de estratégias implementadas a nível do Plano de Turma; 

 Plano de desenvolvimento Integrado do Português. 

 

Subdepartamento de Inglês 

 

 Criação de critérios de desempenho no início de cada unidade de trabalho em conjunto com os 

alunos e aferição dos mesmos no final.  

 Construção de um instrumento de avaliação para esta avaliação formativa.  

 Reformulação, uniformização e aferição dos critérios de avaliação, dando mais ênfase à 

oralidade.  

 Obrigatoriedade de entrega de matriz aos alunos;  

 Elaboração de matrizes e testes pelos professores que lecionam o mesmo nível (acordo sobre 

os conteúdos temáticos e gramaticais - tipologia de exercícios)  

 Um professor não deve lecionar todas as turmas do mesmo nível, preferencialmente;  

 Os professores do grupo de inglês devem ter um bloco em comum para poderem organizar, 

discutir e realizar todo o trabalho respetivo à prática letiva.  

 Articulação curricular entre o 2º e 3º ciclo, que será feita no final de cada ano letivo entre os 

professores que lecionaram o 6º ano e os que irão lecionar o 7º, de modo a que não haja 

repetição dos conteúdos temáticos e seja decidido em que anos devem ser mais aprofundados. 

O mesmo se passará dentro de cada ciclo.  

 Dinamização do clube Europeu;  

 Ajuste dos recursos de coadjuvação e assessoria às necessidades de cada turma; 

 Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido para alunos que apresentem mais dificuldades; 

 Desenvolvimento de estratégias (elaboração de materiais) e atividades, com vista à preparação 

dos alunos para a prova final de Inglês (9º ano) 
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Metas do PEA: 

 Metas 25.2 / 26 / 27 / 28 / 29 

Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade da equipa de  S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas)  

 
Calendarização: 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 

Revisão e avaliação:  

A avaliação da ação e as respetivas reformulações serão feitas no final de cada período letivo, aquando 

da monitorização dos resultados escolares; 

As conclusões e medidas advindas da reflexão tida nos momentos acima referidos farão parte integrante 

desta ação de melhoria. 

Constrangimentos: 

 Instabilidade da equipa de S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização: 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 1 D 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso mais – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (MCE) 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Maria Teresa Pulquério 
-Coordenadores de Subdepartamento; 

-Docentes do departamento MCE; 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante da PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver. 

Esta ação foi desenvolvida a partir da diagnose das dificuldades dos alunos, nomeadamente: 

 Compreensão/interpretação de enunciados; 

 Resolução de problemas, nomeadamente os que envolvem várias etapas; 

 Dificuldades no cálculo (envolvendo as quatro operações básicas) e nas prioridades das 

operações; 

 Fraco domínio do vocabulário relevante; 

 
Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento – ação específica relativa ao departamento MCE;  

Atividades a realizar: 

Matemática  (2º ciclo e 3º ciclos) 

 Utilização do bloco da área curricular não disciplinar de Apoio ao estudo, no 2.º ciclo, para 

trabalho específico em Matemática e preparação para o exame;  

       ●     Projeto Turma +, do 5º ao 9º anos; 

       ●   Oficina de Raciocínio e Cálculo; 

       ●   Testes semelhantes em todas as turmas;  

 Envolver os Encarregados de Educação pelo acompanhamento dos alunos, ao nível dos hábitos 

de estudo e assiduidade;  

 Atividades rotineiras diárias visando o desenvolvimento do cálculo mental; 

 Planificar as atividades letivas e elaborar materiais em reuniões conjuntas, nomeadamente, 

matrizes, fichas de avaliação – continuando a inserir nas mesmas, itens das provas nacionais; 

 Realizar reuniões periódicas com os dois coordenadores dos 3.º e 4.º anos e com os 

professores dos  2.ºe 3º ciclos, de modo a garantir uma verticalidade do currículo e estabelecer 

algumas estratégias comuns;  
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 Minifichas semanais ou quinzenais em algumas turmas; 

 Realização de fichas de avaliação que envolvam todos os conteúdos lecionados; 

 Realização de uma prova de diagnóstico no inicio do ano letivo; 

 Aplicar de Questões-Aula de modo a avaliar os alunos sobre os conteúdos adquiridos em sala 

de aula de forma mais rotineira, promovendo o estudo regular e o desenvolvimento da 

autonomia,  

 Elaborar e disponibilizar aos alunos, por ano de escolaridade, matrizes dos testes de avaliação 

sumativa; 

 Dar continuidade à integração de questões que englobem toda a tipologia de itens presentes 

nos testes intermédios e nos exames nacionais nas diferentes provas de avaliação e fichas de 

trabalho de matemática. 

 Aulas de apoio à disciplina de matemática; 

 Aplicar fichas de trabalho onde, em contexto de sala de aula, se possa desenvolver diversas 

técnicas na respetiva resolução de problemas (tentativa erro, método de tabela organizada, 

processos algébricos, recursos a esquemas e representações, e a utilização de expressões 

numéricas); 

Ciências Naturais (2º e 3º ciclos) 

 Aperfeiçoamento dos métodos de estudo, tais como: a promoção da leitura/escrita científica 

através da elaboração de materiais de estudo; Fichas de trabalho formativas: com textos, 

esquemas e gráficos científicos; com questões de resposta aberta e restrita, a serem aplicadas 

em cada unidade temática. 

 Fichas de investigação formativas: com situações/fenómenos naturais; com questões que 

exigem respostas resultantes de pesquisa e seleção de informação,  serem aplicadas em cada 

unidade temática e dirigidas para o trabalho fora de aula. 

 Realização de atividades de compensação que compreendam a elaboração de 

resumos/esquemas de conteúdos lecionados em cada aula; e para a resolução de exercícios do 

caderno de atividades da disciplina e para a resolução de fichas de trabalho e investigação. 

 Os instrumentos de avaliação da disciplina, nomeadamente, os testes e os relatórios de 

avaliação, possuírem uma maior especificação das suas respetivas matrizes.  

 Intensificar o sentido de responsabilidade e empenho do aluno e Encarregado de Educação 

através, por exemplo, do recurso à caderneta do aluno, particularmente, perante situações em 

que o educando não cumpra tarefas ou atividades propostas para trabalho extra aula. 
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Ciências Físico-químicas (3.º ciclo) 

 Orientações de estudo (resumos dos conteúdos e matrizes para a preparação dos testes); 

 Intensificação da realização de exercícios em sala de aula, de forma a desenvolver o raciocínio 

lógico- matemático; 

 Aplicação de Questões-Aula, no 3.º ciclo, de modo a avaliar os alunos sobre os conteúdos 

adquiridos em sala de aula de forma mais rotineira, promovendo o estudo regular e o 

desenvolvimento da autonomia.  

 Maior número de momentos de avaliação sumativa, com menor número de conteúdos por teste 

(em algumas turmas) 

 Realização de atividades de compensação na área não disciplinar de Atividades de 

Acompanhamento e Estudo para os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem . 

Assim, para a realização de atividades de compensação ,o professor da disciplina irá elaborar 

fichas de trabalho, quinzenalmente , de modo a reforçar a aquisição dos conteúdos adquiridos 

(no final da atividade será entregue a solução para o aluno , de forma autónoma , avaliar o seu 

desempenho); 

 Elaboração de matrizes mais específicas para a realização das provas de avaliação , 

contribuindo, desta forma , como elemento de apoio ao encarregado de educação na orientação 

do estudo do seu educando; 

 Proposta de aulas de apoio; 

TIC (3.º ciclo) 

 Desenvolvimento de planos de aula que integrem em simultâneo uma breve componente teórica 

no início da aula, seguida da contextualização dos conteúdos teóricos com casos práticos 

enquadrados nas vivências dos alunos e precedidos de fichas de aplicação prática; 

 Utilização de recursos interativos multimédia para a apresentação de conteúdos teóricos, 

envolvendo a participação dos alunos; 

 Desenvolvimento de trabalhos práticos ao nível de métodos de pesquisa, tratamento de 

informação, produção de textos, apresentação eletrónica de informação, tratamento estatístico 

de dados, entre outros; 

 Desenvolvimento de trabalho colaborativo, incentivando os alunos a utilizar corretamente as 

ferramentas informáticas na pesquisa, apresentação e desenvolvimento de conteúdos de várias 

disciplinas; 

 Privilegiar uma pedagogia diferenciada através de acompanhamento individualizado na sala de 

aula, para melhor atender às diferentes capacidades e necessidades de cada aluno, valorizando 

as suas potencialidades.  
 

 Aplicação de estratégias diversificadas de avaliação, procurando respeitar os ritmos de 
aprendizagem e criando oportunidades de recuperação de eventuais insucessos. 

 
 

Metas do PEA: 

 Metas 25.2 / 26 / 27 / 28 / 29 
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Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade na equipa S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização: 

 
 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 1 E 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso mais – Departamento de Ciências Sociais e Humanas (CSH)  

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Lúcia Marques 
-Coordenadores de Subdepartamento; 

-Docentes do departamento CSH.; 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante PEA 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver; 

Esta ação foi desenvolvida a partir da diagnose das dificuldades dos alunos, nomeadamente: 

 Interpretar textos/documentos diversos (expressão escrita e oral); 

 Selecionar e identificar informação explícita e implícita nos documentos/textos informativos; 

 Ausência de trabalho autónomo. 

 
Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento – ação específica relativa ao departamento CSH;  

Atividades a realizar: 

História e Geografia de Portugal (2.º ciclo) 

 Realização de tarefas específicas em Tempos de Apoio ao Estudo. 

 Dar maior valorização da participação nas atividades e realização dos trabalhos exigidos. 

 Solicitar aos pais um melhor acompanhamento nas tarefas escolares, como por exemplo: 

Verificação do caderno diário; verificação diária da Caderneta Escolar; contacto regular com o 

Diretor de Turma. 

 Valorizar o espírito de iniciativa/ criatividade por parte dos alunos nas tarefas propostas. 

 Articular conteúdos de Educação Moral Religiosa Católica com conteúdos de História. 

 Desenvolver a capacidade de elaborar resumos e sínteses; 

 Interpretar, de forma orientada e autónoma, textos e documentos históricos (textos, imagens, 

mapas); 

 Selecionar e identificar a informação de documentos e textos; 

 Explicitar os significados dos verbos utilizados na formulação de questões. 

 Expor trabalhos a 3D que revelam o envolvimento dos alunos. 
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História e Geografia (3.º ciclo) 

 Realizar uma matriz comum para os testes, baseada na matriz dos testes intermédios. 

 Proposta de, nos tempos de Componente Não Letiva, dar apoio aos alunos com maior 

dificuldade. 

 Registar sistematicamente e contar para avaliação as faltas de material, comportamento e 

trabalhos de casa. 

 No início da aula fazer 3 questões, a um aluno à sorte, sobre a matéria lecionada na aula 

anterior e tal contar para a avaliação final. 

 Fazer testes diferentes em cada turma. 

 O professor ser absolutamente rigoroso no cumprimento de prazos estabelecidos para a 

entrega de trabalhos. 

 Cumprimento rigoroso na aplicação dos testes marcados. 

 Realizar atividades de remediação, escritas e orais, para compensar défices de aprendizagem. 

 Fornecer aos alunos indicadores de aprendizagem, recursos didáticos diversificados (textos, 

imagens, mapas cronologias, gráficos). 

 Incentivar a pesquisa autónoma, como forma de consolidar os conhecimentos. 

 Explicitar, através de uma ficha padronizada por ano, técnicas de estudo (leitura orientada, 

elaboração de tabelas cronológicas, estruturas gráficas, cronogramas, utilização de glossário). 

 

EMRC 

 Estimular e valorizar a participação dos alunos; 

 Diversificar, tanto quanto possível, as estratégias utilizadas; 

 Incentivar os alunos a serem mais responsáveis. 

 
Metas do PEA: 

 Meta 25.2 

Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade da equipa de S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização: 

 
Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 1 F 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso mais – Departamento de Expressões (Exp.) 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Ana Isabel Quaresma Vieira 
-Coordenadores de Subdepartamento; 

-Docentes do departamento Exp.; 

 
Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante do PEA 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver; 

Esta ação foi desenvolvida a partir da diagnose das dificuldades dos alunos, nomeadamente: 

- Falta de assiduidade (E.F.); 

- Ausência de material necessário à prática desportiva (E.F.); 

- Falta de empenho (quando presentes na aula –E.F.); 

- Falta de atenção e de concentração (E.V., E.T., E.M.); 

- Falta de autonomia (E.V., E.T., E.M. -2ºciclo). 

- Falta de práticas conducentes ao desenvolvimento de motricidade fina, nas turmas de 5º ano (E.V., 

E.T). 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento – ação específica relativa ao departamento Exp.;  

Atividades a realizar: 

 O Departamento deve promover reuniões de articulação entre ciclos no início de cada ano letivo 

e sempre que se entender necessário. 

 

Educação Visual e Educação Tecnológica (3.º ciclo): 

 

 Valorizar a importância dos conteúdos pedagógicos das unidades temáticas da disciplina para a 

execução dos trabalhos práticos; 

 Utilizar recursos interativos multimédia para a apresentação de conteúdos teóricos, envolvendo 

a participação dos alunos;  

 Utilizar recursos materiais diversificados, disponíveis nas salas da disciplina, promovendo a 

reutilização e reciclagem de materiais;  

 Desenvolver projetos de trabalho prático que vão de encontro aos interesses e motivações dos 

alunos, permitindo a sua participação nas escolhas das ideias para os referidos projetos; 
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 Motivar para o desenvolvimento de trabalho colaborativo entre pares, procurando incentivar os 

alunos a utilizar ferramentas da Web 2.0 (twitter, moodle, …) na apresentação e 

desenvolvimento de conteúdos teóricos; 

 Motivar os alunos para a prática de trabalhos criativos e inovadores, contextualizando-os com 

as diferentes unidades temáticas de cada disciplina e com a realidade social e cultural; 

 Valorizar e dar visibilidade aos trabalhos realizados através de exposições no espaço escolar e 

na B.E., bem como publicar os mesmos na Newsletter e no Facebook da escola; 

 Desenvolver atividades letivas em articulação com a B.E., utilizando este espaço como 

ferramenta de apoio ao currículo; 

 Promover a participação dos alunos no Clube: Espaço+arte; 

 Aplicar estratégias diversificadas de avaliação, procurando respeitar o ritmo de aprendizagem 

de cada aluno/grupo e criando oportunidades de recuperação de eventuais insucessos. 

 

 

Educação Visual e Educação Tecnológica (2.º ciclo) 

 

 Promoção da autonomia – promover atividades dirigidas à experimentação de diferentes 

materiais e técnicas pelo aluno e de trabalho individual com orientação de guiões/ enunciados; 

valorizar a criatividade e apoiar a produção de trabalhos livres. 

 Hábitos e métodos de trabalho – Apresentação de um guião por UT de modo a organizar todo 

o processo de desenvolvimento do trabalho do aluno. Utilização do método de resolução de 

problemas (executar as operações para a concretização de um projeto segundo uma sequência 

de fases). 

 Atenção e concentração - promover atividades/projetos de articulação curricular (por tema 

e/ou conteúdos) entre disciplinas procurando integrar os conhecimentos e vivências dos alunos 

de forma a tornar as aprendizagens mais significativas; promover atividades a pares ou em 

pequenos grupos; privilegiar uma pedagogia diferenciada através de acompanhamento 

individualizado na sala de aula, valorizando as suas potencialidades.   

 Saber estar - fazer cumprir as regras de sala de aula sendo dado a conhecer aos encarregados 

de educação, via caderneta, algum incumprimento, bem como ao diretor de turma.  

 Práticas conducentes ao desenvolvimento de motricidade fina, nas turmas de 5º ano – 

desenvolver atividades práticas como recortar/cortar, pintar, desenhar e utilização de 

instrumentos de trabalho rigorosos, contribuindo para o movimento voluntário, programado e 

preciso; otimizar o tempo dedicado às aprendizagens respeitando o ritmo e modos de 

aprendizagem de cada aluno; 

 Uniformização de critérios para a realização de trabalhos de pesquisa orientada – adoção 

de um modelo de pesquisa e tratamento de informação, propondo-se a utilização do modelo 

“Plus”, em articulação com a biblioteca escolar, no apoio ao currículo. 

 Promover a participação dos alunos nos Clubes de expressão artística da escola; 

 Dar conhecimento semanal ao diretor de turma das faltas de material essencial ao desempenho, 

progressão e avaliação dos alunos; 
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Educação Musical (2.º ciclo) 

 

 

 Dar conhecimento ao diretor de cada turma e ao encarregado de educação das faltas de 

realização de trabalhos de casa ou da falta de material; 

 Privilegiar uma pedagogia diferenciada, criando e fornecendo aos alunos exercícios práticos 

introdutórios a cada atividade;  

 Acompanhar individualmente os alunos com dificuldades, em contexto de sala de aula, na 

realização dos exercícios de coordenação motora, lateralidade e prática instrumental; 

 Articular planificações e estratégias entre as AEC’s de Expressão Musical do 1º ciclo e 

Educação Musical do 2º ciclo; 

 Motivar os alunos para a participação no Clube de Música da escola; 

 Cumprimento de regras de comportamento e postura adequada na realização das atividades 

musicais em AEC; 

 Articular com as AEC’s de Expressão Musical de modo que sejam abordados essencialmente 

os seguintes conteúdos práticos:  

o abdicar da prática instrumental melódica (flauta) e valorizar a prática vocal, de ritmos e 

movimento e expressão corporal; 

o privilegiar a exploração vocal realizando atividades em modo maior, menor e modal; 

o privilegiar o movimento corporal expressivo: acompanhamento musical com a pulsação 

– sentir a pulsação e reproduzir com diferentes partes do corpo ritmos binários e 

ternários; 

o maior preponderância na realização de atividades práticas em detrimento do 

conhecimento teórico. 

 

 

 

Educação Física (2º e 3º ciclos) 

 Motivar os alunos para a participação nas atividades dinamizadas pela disciplina; 

  Propor aos alunos a sua frequência nos núcleos de Desporto Escolar; 

  Valorizar e divulgar os resultados obtidos nas várias provas desportivas, através da Newsletter 

e Facebook da escola; 

  Promover o trabalho em estações de nível; 

  Utilizar estratégias de ensino diferenciadas; 

  Criar com os alunos, objetivos intermédios; 

  Trocar informação entre E.E. na caderneta escolar; 

  Contactar com frequência os Diretores de Turma e Encarregados de Educação. 

 

Metas do PEA 

 Meta 25.2 
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Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade da equipa S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 
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Ação de melhoria nº 1 G 

 

Designação da ação de melhoria 

Sucesso mais – Departamento de Educação Especial 

Coordenador(es) da ação de melhoria: Equipa Operacional: 

- Maria da Conceição Leandro -Docentes do departamento Educação Especial; 

Critério dominante da CAF: 

Critério 9: Resultados do desempenho chave 

Eixo dominante do PEA: 

Eixo 2 

Descrição da ação de melhoria: 

Melhoria dos resultados escolares, entendidos na ótica dos conhecimentos e competências que os 

alunos deverão desenvolver.  

Esta ação foi desenvolvida a partir da diagnose das dificuldades manifestadas pelos alunos, 

nomeadamente: 

•Apresentação de comportamentos desajustados; 

•Dificuldades na coordenação motora global/fina; 

•Dificuldades na expressão oral; 

•Dificuldades no raciocínio lógico matemático; 

•Dificuldades na leitura e na escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo(s) da ação de melhoria: 

 Melhorar os resultados escolares, atingindo (em 2019) as metas definidas no Projeto Educativo 

do Agrupamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades a realizar: 

Reforço do trabalho a desenvolver em articulação com cada conselho de turma, visando uma constante 

melhoria da inclusão do aluno. 

Comportamentos desajustados 

- domínio do saber estar: 

 Aplicar regras e normas de convivência social; 



Plano de Melhorias 2015/2019 

 

45 Plano de Melhorias do AVFCPS  

 

Através de :  

 Reforço social positivo; 

 Valorização  de prestações; 

 Técnicas de relaxamento;  

 Contrato individual ou carta-compromisso (registo de aspetos a melhorar);  

 Reforço de comportamentos substitutos; 

 Procurar desenvolver a solidariedade nos colegas, criando mecanismos de interajuda e 

tutoria; 

- domínio do saber fazer: 

 Otimizar a organização dos trabalhos e materiais; 

 Promover a autonomia progressiva na execução das tarefas; 

 Desenvolver a capacidade de ser responsável na execução das tarefas; 

 Promover a intervenção de forma contextualizada; 

 Promover as competências sociais; 

Através de: 

 Graduar a dificuldade das atividades de forma a iniciar e terminar com sucesso; 

 Treinar o “fazer/desfazer”, com materiais manuseáveis; 

 Treino de competências sociais; 

 Desenvolvimento de práticas de trabalho colaborativo; 

 

Dificuldade na expressão oral  

 Praticar a competência da leitura e da escrita; 

 Incentivar o aluno a exprimir-se oralmente com progressiva autonomia e clareza; 

 Dinamizar de atividades de estímulo à leitura/interpretação de textos; 

 Promover atividades de expressão escrita; 

 Realizar exercícios de autocorreção e de reescrita; 

Dificuldade na leitura/escrita 

- Implementação/dinamização do Projeto de Intervenção e Reeducação no âmbito da Dislexia, 

disortografia e disgrafia: 

 Reeducar a leitura visando a melhoria global das competências leitoras; 

 Reeducar a escrita visando a melhoria gradual das competências da escrita; 

 Desenvolver sessões de treino específico, de dificuldade gradativa; 

 Melhorar e/ou otimizar a inclusão socio educativa de alunos diagnosticados com 

dislexia, disortografia e disgrafia;  

 Treinar gradualmente a consciência fonética e fonológica; 

 Assegurar a criação de ambientes facilitadores da concentração e da aprendizagem; 

 Promover atividades que melhorem gradualmente a discriminação auditiva; 

 Desenvolver atividades que levem a uma consciencialização /interiorização da 

lateralidade; 

 Desenvolver a psicomotricidade; 

 Realizar atividades/jogos facilitadores do treino de orientação espacial; 
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Dificuldade no raciocínio lógico matemático 

 Resolver situações problemáticas do dia a dia, aplicando as operações aritméticas, 

utilizando algoritmos e técnicas de cálculo mental; 

 Promover estratégias diversificadas de raciocínio e cálculo através de jogos 

matemáticos (semáforo, jogo do 24, tangram, xadrez, damas, dominó,super Tmatik …) 

 Utilizar instrumentos da vida corrente relacionados com o tempo; 

 Realizar jogos de sequências e ordenações; 

Dificuldades na coordenação motora global/fina 

- Implementação /dinamização de atividades no Jardim Sensorial, piscinas e sala estimulação 

sensorial: 

 Promover atividades práticas como recortar, pintar, desenhar, dobrar, moldar, rasgar e 

utilizar instrumentos de trabalho que exijam movimento voluntário, programado e 

preciso respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno; 

 Realizar exercícios de coordenação motora, lateralidade e orientação espacial; 

 Coordenar movimentos amplos e finos; 

 Aperfeiçoar a destreza e a lateralidade; 

 Adquirir noções corporais. 

 

 

 

 

 

Metas do PEA: 

 Meta 98 

Oportunidades: 

 Diagnóstico das causas de insucesso centradas no processo de aprendizagem;  

Constrangimentos: 

 Instabilidade da equipa de S.P.O.; 

Recursos envolvidos: Estimativa de custos: 

 Comunidade educativa  Cerca de 50€; 

Calendarização: 

 

Data de início: Janeiro de 2016; 

Data de Conclusão: Final do Ano letivo 2018/2019 

 

 

 


