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INTRODUÇÃO 

 

As trajetórias académicas dependem de uma grande variedade de fatores (incluindo fatores do 

indivíduo, da família, da escola, da comunidade), dos quais alguns são de intervenção difícil. 

No entanto, estamos convictos de que os esforços de melhoria das condições oferecidas aos alunos 

resultam em melhoria dos seus resultados escolares. Também existe consenso acerca de que é 

possível intervir no sistema educativo no sentido de otimizar as trajetórias académicas dos alunos 

e aumentar a eficácia da escola. Contudo, para que a aprendizagem aconteça, não basta colocar o 

indivíduo num local (na escola), esperando que as características do mesmo produzam os seus 

efeitos na aprendizagem. Urge garantir o direito à educação, o qual inclui a necessidade de garantir 

que os processos envolvidos na aprendizagem sejam favoráveis a que esse resultado aconteça. 

A Eficácia da Escola refere-se ao desempenho alcançado pela mesma, ou seja, ao grau em que a 

Escola consegue resultados constantes e positivos (embora nem sempre quantificáveis), durante 

um determinado período de tempo, em toda a comunidade educativa. 

A Melhoria da Escola é o processo de otimizar o desempenho e os recursos (humanos, materiais 

educativos) em resultados positivos dos seus alunos. 

De salientar a nossa preocupação com o nível em que as crianças estão a beneficiar dos processos e 

das suas características para que se possa concretizar o máximo possível do seu potencial de 

aprendizagem e de desenvolvimento. As intervenções com alunos de fraco desempenho académico 

permitem o desenvolvimento e melhoria das competências de escrita e leitura. 

As competências sociais e emocionais são determinantes para o desenvolvimento da criança e do 

seu bem-estar, sendo também fatores de proteção contra problemas de comportamento, 

perturbações psiquiátricas, sintomas psicológicos como a agressão, a depressão e a ansiedade e os 

comportamentos de risco das crianças e adolescentes. Em termos académicos, a promoção destas 

competências melhora o desempenho, a qualidade da relação entre professores e alunos, o 

envolvimento dos alunos com a escola e diminui o insucesso e o abandono escolar precoce. O 

envolvimento parental tem um efeito direto e positivo no desempenho dos alunos e é um dos mais 

fortes preditores do sucesso escolar. Salienta-se, ainda, que o esforço pela melhoria da qualidade da 

educação passa também pela articulação de políticas sociais de forma integrada à escola, pelo que 

se deve tomar a equidade social como eixo para se pensar a gestão escolar. 

O agrupamento desenvolve parcerias com diversas organizações da comunidade envolvente, 

demonstrando a importância do nosso compromisso com o ensino e a valorização da aprendizagem, 

do conhecimento da comunidade envolvente e dos recursos existentes, assim como do 

envolvimento da liderança nessas parcerias. 

Escolas eficazes possuem e transmitem uma visão clara e definida sobre como melhorar a 

aprendizagem de cada um e de todos os alunos. No entanto, realçamos que o foco num sistema de 

accountability, focado apenas no desempenho dos alunos em exames externos, agrava os problemas 

de insucesso e abandono escolar. Deve evitar-se tanto a reprovação indiscriminada, como a prática 

de aprovar alunos que nada aprenderam, pelo que urge aumentar as pesquisas que contribuam para 

a compreensão dos impactos das novas gerações na avaliação educacional no currículo escolar.  

Contudo, a qualidade precisa de ser certificada pela avaliação e monitorização, pelo que não pode 

estar dissociada de um processo de autoavaliação, de forma que todos tomem consciência dos 

pontos fortes e pontos fracos, identificando as áreas que carecem de melhoria. 
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O Desenvolvimento Profissional dos Professores permite que estes adquiram conhecimentos 

técnicos e práticos, os quais fomentam a melhoria do processo ensino-aprendizagem, potenciando 

os resultados dos alunos. 

Destacamos, ainda, a necessidade de contínuo desenvolvimento das capacidades de liderança, 

especialmente ao nível das lideranças intermédias, que permitam incutir em todos os 

intervenientes um espírito de permanente mudança e de procura incessante de melhoria, não só 

dos resultados escolares, mas também dos serviços, das pessoas, dos processos e dos ambientes. 

O Plano de Melhoria da Escola é um conjunto de procedimentos e estratégias organizadas e 

implementadas com o objetivo de promover a melhoria dos processos educativos e aumentar a 

eficácia dos mesmos. Neste contexto, é um processo contínuo de identificação das necessidades e 

dificuldades dos alunos, dos professores e da comunidade educativa, assim como de implementação 

de estratégias que visam aumentar a eficácia da escola e avaliação das estratégias e dos sucessos 

alcançados. Desta forma, diz respeito a um conjunto de objetivos, concretizados em estratégias, cujo 

impacto em vários indicadores (incluindo o desempenho académico dos alunos) é periodicamente 

monitorizado e avaliado. 

Pelo exposto, o Plano de Melhoria é entendido como um instrumento fundamental para potenciar o 

desempenho académico dos alunos e a qualidade dos seus resultados. Pretende-se que seja um 

instrumento agregador de motivações e do envolvimento dos agentes educativos e potenciador de 

níveis superiores de eficácia. 

A matriz reguladora dos processos de gestão e liderança pretende incutir entusiasmo, flexibilidade, 

inovação e compromisso na criação das condições e ambiente adequados para os professores 

melhorarem as práticas de sala de aula. O reforço da preocupação com a gestão escolar, pautada 

pela eficiência e eficácia, constata-se pelo incentivo a uma planificação antecipada do trabalho e do 

tempo disponível, de forma equilibrada.  

Nesse sentido, pretendemos dar a garantia de qualidade, pelo que todos devemos procurar 

satisfazer, antecipar e exceder as necessidades e expectativas de toda a comunidade escolar e de 

garantir melhores níveis de desempenho por parte dos nossos alunos. Possuímos convicções fortes 

fundadas num propósito de vida com sentido e significado, integrando as dimensões científica, 

técnica e ética, pelo que, com certeza, daremos o melhor de nós próprios na prossecução desta 

missão que apela a valores compartilhados. Na elaboração deste Plano de Melhoria procurámos 

conciliar os valores da democracia e da participação com os valores da eficácia e da produtividade. 

Em anexo ao Plano de Melhoria encontra-se o “Plano de Ação para a Melhoria”, no qual se incluem 

as ações que já se implementavam no agrupamento aquando da intervenção inspetiva de avaliação 

externa, escritas a preto, destacando-se a azul as novas ações.  
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PLANO DE MELHORIA 

 

DOMÍNIO: RESULTADOS 

CAMPO DE ANÁLISE: RESULTADOS ACADÉMICOS 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

A identificação de 
fatores explicativos 
do (in)sucesso 
académico para 
implementação de 
práticas educativas 
com efeitos nas 
aprendizagens e na 
melhoria dos 
resultados.  
 

Analisar e refletir, a nível de 
Departamento, sobre as propostas para 
melhoria do rendimento escolar dos 
alunos, elaboradas a nível dos 
Subdepartamentos; 
 
Analisar de forma reflexiva e rigorosa as 
dificuldades dos alunos, com particular 
enfoque nos fatores internos 
explicativos do insucesso escolar; 
 
Analisar a relação entre a classificação 
interna e externa dos alunos. 
 
Mobilizar a informação para a 
reorientação da ação educativa. 

 

 Proposta de uma meta de sucesso clara por disciplina/área disciplinar, considerando o histórico 
dos anos anteriores; 

Direção e 
Coordenadores de 
Subdepartamento 
(Coord. Subdep.)/ 
Docentes (Doc.) 

Subdepartamentos 
/início do ano letivo 

Documento de apoio às metas do 
Projeto Educativo do Agrupamento 
(PEA) 

 Criação da Comissão de Análise dos Resultados constituída pelos coordenadores de 
departamento que superintende o processo de análise dos resultados escolares trimestrais e, 
ainda, por um E.E. e um Aluno que colaboram, dando sugestões e divulgando; 

Direção/Docentes  Direção e Conselho 
Pedagógico (CP)/Início 
do ano letivo 

Lista de Constituição das Comissões 
de Trabalho 

 Análise do documento de continuidade de trabalho colaborativo (Plataforma Office 365) 
“Análise dos resultados da avaliação” trimestral, que analisa os resultados por disciplina, ano 
de escolaridade e ciclo, comparativamente com o mesmo período do ano letivo anterior (1.º 
período) ou com o período anterior (2.º e 3.º períodos), com recurso à exportação de dados do 
programa alunos e gráficos/tabelas, indagando dos “fatores que estão na origem do insucesso” 
e das “estratégias de remediação para melhorar os resultados escolares”, de forma a promover 
planos de melhoria efetiva das aprendizagens. 

Coord. Comissão de 
Análise dos Resultados 
(CAR)/ Coordenador de 

Departamento (Coord. 
Dep.) e Docentes 

Dep., Subdep. e CAR/ 
Final de cada período 

Documento de análise dos 
Resultados 

 Análise trimestral por parte de cada Departamento (conselho de coordenadores), após reflexão 
no seio dos diferentes Subdepartamentos, dos resultados escolares da Classificação de 
Frequência dos alunos, de acordo com o respetivo documento de análise, assim como em 
Conselho de Turma. 

Coord. CAR/Coord. 
Dep., Coord. Subdep. e 
Diretores de Turma 
(DT) 

CAR, Dep., Subdep. e 
Conselho de Turma (CT) 
/Final do 1.º, 2.º e 3.º 
Períodos 

Atas de Dep. e Subdep./Lista de 
verificação 

 Análise do documento de continuidade de “Análise da relação entre os resultados da Avaliação 
Interna e Externa” aplicado a nível do nono ano, e dos demais anos de escolaridade com Provas 
de Aferição, considerando a prova de avaliação externa, a comparação dos resultados escolares 
de cada turma e ano de escolaridade e as medidas preconizadas para melhorar os resultados 
escolares, de forma a promover planos de ação de melhoria efetiva das aprendizagens; 

Coord. de 
Departamento e 
Subdep. e DT/ Doc.  

Dep., Subdep., CT/3.º 
período 

Atas de Dep., Subdep. e CT e  
documento específico/Lista de 
verificação 

 Análise do documento de continuidade de “Análise da relação entre os resultados da Avaliação 
Interna e Externa, por parâmetros” aplicado a nível do nono ano, e dos demais anos de 
escolaridade com Provas de Aferição, considerando a comparação dos resultados escolares de 
cada turma e ano de escolaridade e as medidas preconizadas para melhorar os resultados 
escolares, de forma a promover planos de ação de melhoria efetiva das aprendizagens; 

   

 Divulgação, à comunidade educativa, dos documentos de análise/reflexão através da 
plataforma Office 365 (OneDrive), página do agrupamento/facebook e reuniões, assim como 
através de afixação e entrega de panfletos/resumos e envio por correio eletrónico e/ou 
contacto personalizado. 

Pres. CP e Coord. 
Comissão de Avaliação. 
Interna (CAI)/doc. CP e 
CAI 

Dep. e Equipa TIC 
(ETIC)/ao longo do ano 
letivo 

Documentos específicos, Pág. 
Internet e facebook/Lista de 
verificação 

 Proposta de reformulação do Plano de Melhoria em função das ações propostas para a 
melhoria das aprendizagens para o CP e Comissão de Avaliação Interna (Autoavaliação). 

Coord. de Dep. e 
Subdep./Conselho de 
Coordenadores e CP 

Conselho de 
Coordenadores, CP e CAI 
/ao longo do ano letivo 

Plano de melhoria e Propostas/Lista 
de verificação 

Rentabilização das 
estratégias/medidas 
de apoio disponíveis 

Melhorar os resultados escolares dos 
alunos; 
 
Melhorar os resultados da avaliação 
externa; 
 

 Promoção e reforço da articulação entre as diferentes estruturas; Direção e Lideranças 
Intermédias/ 
Coordenadores 

Estruturas de supervisão 
educativa/ao longo do 
ano letivo; 

Atas Planos de Acompanhamento 
Pedagógico/Lista de verificação 

 Elaboração de testes uniformizados na avaliação sumativa, com os respetivos critérios de 
aplicação/correção, no 1.º Ciclo e implementação nos outros ciclos. 

Coord. de Dep., e de 
Subdep., /docentes 

Subdep./trimestral Planos de trabalho do Subdep. e 
Atas/Lista de verificação 

 Promoção e intensificação de trabalho individualizado com os alunos que apresentam 
dificuldades; 

DT e Lideranças 
Intermédias/Docentes 

CT/ao longo do ano  Atas de CT, PT e Planos de 
Acompanhamento/Lista de 
verificação 
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Implementar práticas preventivas do 
abandono escolar   

 Constituição e reformulação de grupos de homogeneidade nas disciplinas de português e 
matemática, dentro de cada ano e/ou em cada escola; 

Direção/CT e C. 
Horários e Doc. 

CT, C. Horários e 
Subdepartamentos/ 
Início do ano letivo 

Plano Turma (PT) e Atas/Lista de 
verificação  

 Projeto “Turma Mais” alargado no 1.º Ciclo e implementar no 2.º Ciclo; Direção/ Coord. Dep., 
Coord. do Projeto 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Projeto, atas, relatórios/Lista de 
verificação 

 Organizar ações de sensibilização para os alunos e encarregados de educação quanto à 
necessidade e possibilidade dos alunos concluírem os respetivos percursos formativos.  

Direção,/Centro de 
Formação  

Direção e Coord. da 
Formação/ início do ano 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 

 Apurar junto dos pais e/ou encarregados de educação quais os problemas ou constrangimentos 
que condicionam o sucesso escolar/abandono dos seus educandos.  

DT/doc. do CT CT/no início do ano e 
quando se justificar 

PT/Atas/Lista de verificação 

 Intervir numa perspetiva preventiva e de correção, sobre os alunos reincidentes em 
comportamentos desajustados. 

Coord. EMDA e DT 
/EMDA e doc. 

EMDA e CT/ao longo do 
ano letivo 

PT/Atas/Lista de verificação 

 Facultar ações de formação e acompanhamento no âmbito da utilização dos quadros 
interativos, potenciando a sua utilidade. 

Coord. Formação/CFAE 
e Formadores 

C. Formação Plano de Formação/Lista de 
verificação 

 Reforço da utilização do quadro interativo na sala de aula. Docentes/C. Formação 
e ETIC 

Aula /ao longo do ano 
letivo 

Planificação Individual/Lista de 
verificação 

Promoção de uma 
cultura de 
participação, de 
corresponsabiliza-
ção pelos resultados 
académicos 

Envolver, responsabilizar os EE no 
acompanhamento do percurso escolar 
dos seus educandos; 
 
Promover uma relação de 
complementaridade com os EE; 
 
Envolver os alunos nas tomadas de 
decisões visando o sucesso académico;  
Valorizar o Mérito Académico; 
 

Motivar, envolver, responsabilizar os 
alunos para a melhoria dos seus 
resultados. 

 Envolvimento dos Enc. de Educação na construção de um Plano de Trabalho para:  
- criação de um tempo e espaço para estudo autónomo; 
- supervisionar o trabalho do educando (organização, apresentação, material ….); 

DT/Docentes CT e 
Encarregados de 
Educação (EE) 

Reuniões com EE/no 
início e no final de cada 
período; 

Plano de trabalho/Lista de 
verificação 

 Convocação dos encarregados de educação dos alunos com menor sucesso escolar, visando a 
corresponsabilização pelo sucesso dos alunos;  

DT/Docentes e EE Reuniões com EE/ao 
longo do ano 

Planos de Acompanhamento 
Pedagógico e PT/Lista de verificação 

 Continuação e intensificação de promoção de reuniões com o encarregado de educação do 
aluno que apresenta dificuldades para melhor o conhecer, bem como os seus contextos, de 
forma a direcionar mais corretamente as ações a implementar; 

Coord. DT/DT, 
Docentes e EE 

CT, reuniões com EE/ou 
aluno ao longo do ano 

Planos de Acompanhamento 
Pedagógico e PT/Lista de verificação 

 Contemplar e intensificar momentos de autoavaliação dos alunos; Doc. e DT/Alunos CT/final de cada período 
e (final de unidades 
didáticas). 

Registo de Autoavaliação dos 
Alunos (documento próprio) e 
Sumários/Lista de verificação 

 Envolvimento dos alunos na construção de um Plano de Trabalho para criação de hábitos e 
métodos de trabalho e estudo; 

Doc. Apoio ao Estudo 
ou Apoios 
Educativos/Docentes e 
alunos 

CT/início do ano letivo PT e Plano de trabalho dos alunos/ 
Lista de verificação 

 Participação dos alunos na definição de regras, de rotinas, de atividades Doc. e DT/Docentes e 
alunos 

CT/início do ano PT, Sumários/Lista de verificação 

 Intensificação do envolvimento dos alunos na planificação de conteúdos a trabalhar, 
motivando-os e responsabilizando-os. 

 CT/ao longo do ano PT, Sumários/Lista de verificação 
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DOMÍNIO: RESULTADOS 

CAMPO DE ANÁLISE: RESULTADOS SOCIAIS 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver 
Responsável/Recurs

os 

Execução da Ação 

/Calendarização 

Monitorização/Avaliação 

interna 

A diversificação de 
dispositivos de 
auscultação e 
promoção de uma 
cultura de 
envolvimento dos 
alunos e dos pais e 
encarregados de 
educação nas 
decisões que lhe 
dizem respeito, 
visando a sua 
corresponsabiliza-
ção na vida escolar.  
 

Promover a participação/adesão de 
alunos aos projetos e clubes; 

 Atualização sistemática da página da internet e facebook com link para Dinamização dos 
projetos e clubes. 

Coord. dos 
Projetos/Resp. Pág. 
Internet e Resp. 
Facebook 

NP e ETIC/ao longo do 
ano letivo 

Pág. Internet e facebook/Lista de 
verificação 

Desenvolver, de forma intencional, o 
papel interventivo dos alunos no 
quotidiano escolar; 

 Criação de uma cerimónia de tomada de posse dos alunos que fazem parte da Associação de 
Estudantes com divulgação das principais ideias e medidas a adotar, conferindo uma maior 
responsabilidade a estes alunos. 

Direção/AE, Coord. de 
escola, Coord. DT 
 

AE/Ao longo do 
quadriénio 
 

Atividade de cerimónia de 
posse/Lista de verificação 

 Continuidade de dinamização e participação mais ativa dos alunos que fazem parte da 
Associação de Estudantes.    

Resp. AE/Alunos da AE  Número de assembleias 
concretizadas, presenças nas 
assembleias/Lista de verificação 

 Realização de reuniões entre delegados de turma, por ano de escolaridade, a fim de serem 
apresentadas propostas para o plano de atividades anual, clubes e projetos. 

Coord. DT/delegados 
de turma, Coord. do 
PAA e Coord. NP 

A.E./início do ano letivo PAA e Relatório NP/Lista de 
verificação 

 Nas propostas de atividades do Plano de Atividades Anual (resumo da atividade), especificar 
as tarefas atribuídas aos alunos na organização e na realização das referidas atividades; 

Dinamizadores das 
atividades do 
PAA/Alunos 

C. PAA /final e início do 
ano letivo 

PAA/Lista de verificação 

Melhorar o interesse, empenho e 
motivação intrínseca dos alunos pelas 
atividades escolares; 

 Realização de assembleias de turma em Cidadania para análise das sugestões. DT/Alunos Aula de Cidadania /ao 
longo do ano letivo 

Planificação de cidadania/Lista de 
verificação 

Envolver os alunos no diagnóstico de 
situações problemáticas e na tomada de 
decisões 

 Envolvimento dos alunos nas atividades extracurriculares, criando mecanismos que 
favorecem, incentivam e premeiam a sua participação nessas atividades.  

Dinamizadores das 
atividades 
extracurriculares e 
DT/Docentes e alunos 

Subdepartamentos/final 
e início do ano letivo 

PAA e respetivas atividades 
extracurriculares e PT/Lista de 
verificação 

 Criação e validação de um historial de participação individual em atividades extracurriculares, 
com efeitos de distinção no Quadro de Valores.  

DT/CT CT/Doc. Atas, PT e propostas para o Quadro 
de Valores/Lista de verificação 

 Implementação do Quadro de Mérito e Quadro de Valores a todos os anos de escolaridade. Coord. DT/DT C. DT/Final do ano letivo Publicitação do Quadro de Valores e 
Quadro de Mérito/Lista de 
verificação 

 Concretização de ações de sensibilização dinamizadas nas turmas através do Gabinete de 
Apoio ao Aluno, questionando, primeiro, os alunos, sobre as temáticas que gostariam de ver 
abordadas; 

Responsável pelo GAA 
/DT e alunos 

GAA /ao longo do ano 
letivo 

Relatórios e Plano de trabalho do 
GAA/Lista de verificação 

 Integração de um representante dos alunos na Comissão de Avaliação Interna. Direção/CAI Direção e CAI/inicio do 
ano letivo 

Lista de constituição das Comissões 
de trabalho/Inquéritos de satisfação 
e Lista de verificação 

 Participação dos alunos nos inquéritos de satisfação. Coord. CAI/CAI e alunos CAI/ao longo do ano Relatório do CAI/Inquéritos de 
satisfação e Lista de verificação 

 Colocação de «Caixas de sugestões» em diferentes espaços da escola. Direção, Coord. 
Estabelecimento e 
Coord. CAI/Alunos 

Direção e CAI/Início do 
ano letivo 

Relatório de sugestões/Lista de 
verificação 

A implementação de 
dinâmicas eficazes 
de combate e 
prevenção do 
abandono escolar 
com reflexos 
positivos no 

Aprofundar o estabelecimento de 
protocolos com entidades empresariais 
com vista à empregabilidade dos alunos 
que concluem cursos 
vocacionais/profissionais 

 Proposta de criação de cursos profissionais com saídas mais ajustadas para o mercado de 
trabalho existente na localidade onde vivem os nossos alunos (por ex: indústria do calçado); 

Direção/Doc. Direção/final do ano 
letivo 

Propostas da REDE DE OFERTA 
FORMATIVA e Protocolos com 
instituições locais/Lista de 
verificação 

Implementar mecanismos de 
acompanhamento do percurso escolar 

 Maior intervenção dos serviços de psicologia na reorientação vocacional/profissional dos 
alunos. 

Psicóloga/ alunos SPOE/final de ano letivo Plano de trabalho e relatório do 
SPOE/Lista de verificação 
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percurso escolar dos 
alunos. 
 

dos alunos, prevendo indicadores que 
permitam (re)orientar o processo 
formativo; 

 Organizar um roteiro com um conjunto de procedimentos a observar pelo aluno antes de ser 
aceite a anulação de matrícula.  

Coord. DT e 
Psicóloga/DT 

 Atas de C. DT/Lista de verificação 

 Controlar de forma rigorosa e mais eficaz as faltas dadas sem justificação, cumprindo e 
fazendo cumprir o estabelecido na Lei nº.51/2012 (Estatuto do Aluno), solicitando a 
participação dos encarregados de educação no processo motivacional dos educandos. 

DT/ EE CT /ao longo do ano 
letivo 

Atas de CT e registos de 
comunicações e atendimentos aos 
EE/Lista de verificação 

 Implementar mecanismos de sinalização de situações problemáticas indiciadoras de 
abandono. 

   

 Continuidade/reforço do acompanhamento dos alunos em risco de abandono escolar pelo 
SPOE. 

Psicóloga/ DT e alunos SPOE /ao longo do ano 
letivo 

Atas de CT e relatório do SPOE/Lista 
de verificação 

 Definição/reformulação dos critérios para a constituição de turmas de percurso diferente do 
normal. 

Direção/DT e SPOE  Relatório do SPOE/Lista de 
verificação 
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DOMÍNIO: RESULTADOS 

CAMPO DE ANÁLISE: RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

Elevar o nível de 
satisfação da 
comunidade 
educativa, em 
particular dos pais e 
encarregados de 
educação, sobre o 
serviço prestado 
pelo agrupamento. 

Promover o bem-estar e a relação com a 
escola;  
Melhorar a oferta ao nível das instalações 
desportivas. 

 Desenvolvimento, em articulação com os EE, de projetos de enriquecimento e 
embelezamento enobrecendo os diferentes espaços dos respetivos estabelecimentos 
escolares.  

Coord. de 
Projetos/Docentes 

Núcleo de Projetos e EE/ 
Final do ano letivo 

Atas do Núcleo de projetos e lista de 
projetos/Lista de verificação 

 Desenvolvimento, em articulação com os EE, de projetos de criação de espaços dinâmicos 
para o desporto, para a arte e para a socialização. 

   

Promover o sentido de pertença.  
Melhorar o envolvimento dos pais e 
encarregados de educação na vida da 
Escola.  
Envolver os Encarregados de Educação 
nas dinâmicas de organização e gestão 
pedagógica da escola.   
Corresponsabilizar os pais na assiduidade 
e nos comportamentos dos alunos. 

 Calendarização e realização de reuniões de assembleia com os encarregados de educação;  Coord. DT/EE e 
Delegados de turma  

Coordenação dos 
DT/Início do ano letivo  

Atas/Lista de verificação  

 Calendarização e realização de reuniões de assembleia com os delegados de turma;     

 Maior responsabilização por parte dos alunos e respetivos Encarregados de Educação, para a 
importância do percurso escolar do aluno (chamar EE. aos serviços de psicologia da escola 
para sensibilização para o tema nos casos mais graves);  

DT/CT e Psicólogo  SPOE /ao longo do ano 
letivo  

Registos de atendimento no 
SPOE/Lista de verificação  

 Reforço da promoção de ações de formação para pais e encarregados de educação e alunos.  Coord. Formação e 
Diretor do 
CFAE/Formadores  

C. Formação e 
CFAE/Início do ano letivo  

Plano de Formação/Lista de 
verificação  

 Concretização de Ações de Formação/Workshops sobre a temática da indisciplina.     

 Aplicação de inquéritos por questionário sobre as variadas dinâmicas da escola. Coord. CAI/Membros 
da CAI  

CAI /ao longo do ano 
letivo  

Relatório do CAI/Lista de verificação  

 Realização de reuniões da Direção com a Associação de Pais e Encarregados de Educação e 
com a Associação de Estudantes.   

Direção/Associação de 
Pais e EE e AE  

Direção /ao longo do ano 
letivo  

Reuniões com intervenção de 
elementos da Direção/Listagem  

 Criação de condições/situações para que os pais participem/acompanhem a vida escolar, 
incentivados por motivos positivos. 

DT/CT CT /ao longo do ano 
letivo 

Atas do CT/Lista de verificação 

Promover a satisfação;  
Promover um clima favorável ao 
envolvimento e à colaboração .  
Valorizar os contributos dos 
trabalhadores para o funcionamento da 
escola; 

 Criar espaços físicos e digitais de manifestação da opinião e sugestão de melhoria pela 
comunidade. 

Direção e Coord. de 
Estabelecimento/PND e 
Resp. facebook 

Direção C. Est. /ao longo 
do ano letivo 

Instrumentos de recolha de 
opinião/Lista de verificação 

Incrementar maior visibilidade da 
valorização dos sucessos académicos dos 
alunos; 

 Utilizar a página da escola e/ ou facebook para dar maior visibilidade aos sucessos académicos 
dos alunos (links para quadro de mérito, melhores trabalhos realizados pelos alunos por ano 
de escolaridade, …) 

Resp. Atividades 
(Quadro de Mérito, 
Exposições...)/Resp. 
Pág. Internet e/ou 
Resp. facebook 

Órgãos proponentes das 
atividades /ao longo do 
ano letivo 

Página da Internet e/ou facebook e 
Avaliação das atividades/Lista de 
verificação 

Promover atividades conjuntas da 
comunidade educativa 

 Aproximar a comunidade das práticas autoavaliativas por realização de maior número de 
atividades conjuntas. 

Coord. PAA/Órgãos 
proponentes das 
atividades 

C. PAA /final e início do 
ano letivo 

Relatórios de avaliação do PAA/Lista 
de verificação 

Dinamizar o site e facebook  da escola.  Dinamização, de modo diferente, do site da escola, com interligações a todos os 
Departamentos, Associações de Pais  e com itens de  ligações às redes sociais (por ex: 
faceboock), incrementando a circulação de informação pela comunidade escolar. 

Resp. Pág. Internet e 
Resp. 
Facebook/Comunidade 
educativa 

ETIC /ao longo do ano 
letivo 

Pág. Internet e facebook/Lista de 
verificação 

Diminuição das situações de indisciplina 
dentro e fora da sala de aula;  
Redução das faltas de caráter disciplinar. 

 Maior operacionalização por parte da Equipa Multidisciplinar de Apoio e da Equipa de 
Mediação de Conflitos;  

Coord. EMDA e Coord. 
EMC/Docentes das 
equipas  

EMDA e EMC /ao longo 
do ano letivo  

Relatórios da EMDA e EMC/Lista de 
verificação  

 Continuidade/reforço de implementação de tutoria de pares (padrinhos). Coord. DT/Alunos Coord. DT/Início do ano 
letivo 

"Padrinhos"/Listagem 

 Maior entendimento por parte dos pais/encarregados de Educação na exigência urgente de 
cumprimento de regras exigidas no contexto escolar. 

DT/Enc. Educação CT /ao longo do ano 
letivo 

Atas do CT e registos de 
atendimento aos Enc. de 
Educação/Lista de verificação 
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 Proceder à organização e categorização das referências comportamentais na aula, ajustando 
as qualificações e tipificação dos comportamentos, com base em diligências e pareceres 
técnicos dos SPOE.  

DT/SPOE CT /ao longo do ano 
letivo 

Atas do CT e registos de 

atendimento aos Enc. de 

Educação/Lista de verificação 

 

 Fazer circular por todas as salas a informação das medidas corretivas sancionatórias dos 
alunos com maior incidência.  

Coord. EMDA/EMDA EMDA /ao longo do ano 
letivo 

Comunicações da EMDA/Lista de 
verificação 

 Conceção e Implementação de um Plano de Ação para a Indisciplina.   Plano de Ação para a 
Indisciplina/Lista de verificação 

 Formação de professores para aquisição de competências para a resolução de problemas de 
indisciplina na sala de aula. 

Coord. 
Formação/Formadores 

CFAE /ao longo do ano 
letivo 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 

Melhorar o quotidiano educativo, com 
impacto nos resultados escolares.  
Implementar uma dinâmica concertada 
na mobilização da comunidade 
educativa. 

 Operacionalização, por toda a comunidade educativa, das medidas que integram o plano de 
melhoria. 

Coord. CAI/Membros 
do CAI 

CAI /ao longo do ano 
letivo 

Atas da CAI/Lista de verificação 
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DOMÍNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

CAMPO DE ANÁLISE: PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

Práticas de 
Planificações 
didáticas efetuadas 
a nível de 
Subdepartamentos 

Refletir em Departamento sobre as 
Planificações Didática efetuadas a nível 
dos Subdepartamentos 
Incluir nas Planificações (Anuais e 
Trimestrais) as metas e 
descritores/competências a desenvolver, 
bem como a sua relação com os 
conteúdos, as atividades e estratégias 
selecionadas, os materiais curriculares e 
recursos didáticos selecionados, e as 
modalidades e critérios de avaliação. 
 

• Definição e análise/reformulação/uniformização de critérios para a elaboração das Planificações 
Didáticas e respetivo modelo, que incluam articulação horizontal e vertical. 

Pres. CP/Membros CP  CP/Final e/ou início do 
ano letivo 

Atas do CP/Lista de verificação 

• Análise da continuidade/reformulação do documento modelo de planificação didática anual, 
trimestral, por ano e ciclo (onde constem, de acordo com as orientações curriculares, as metas e 
descritores/objetivos/ competências a desenvolver, bem como a sua relação com os conteúdos, 
as atividades e estratégias selecionadas, os materiais curriculares e recursos didáticos 
selecionados e as modalidades e critérios de avaliação); 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. 

Subdep./Início do ano 
letivo  

Atas de Subdep. e planificações/Lista 
de verificação 

• Elaboração/reformulação das planificações didáticas anuais e trimestrais. Coord. Dep./Doc. Dep. Dep./Início do ano letivo Atas de Dep./Lista de verificação 

• Promoção de sessões de discussão/esclarecimentos e/ou participação em formação que venha 
a ser superiormente disponibilizada relativamente às inovações curriculares que venham a ser 
implementadas, de forma a agilizar procedimentos e realização atempada das planificações; 

Coord. Formação/CFAE CFAE /ao longo do ano 
letivo 

Plano de formação/Lista de 
verificação 

• Reforço de proposta de atividade de articulação vertical a incluir no Plano de Atividades Anual, 
considerando o tema do Projeto Educativo; 

Coord. de Subdep./Doc. Articulação/final do ano 
letivo  

Atas de Articulação Curricular/Lista 
de Verificação  

• Proposta de atividade de articulação horizontal a nível de Conselho de Turma a incluir no Plano 
de Atividades Anual, considerando as propostas dos Departamentos e o tema do Projeto 
Educativo; 

DT/Docentes/Conselho
s de Turma 

Cons. Turma /ao longo do 
ano letivo 

Atas Conselho de Turma/Lista de 
verificação 

• Operacionalização da articulação curricular horizontal em Conselho de Turma;    

• Continuação e intensificação de Visitas de Estudo que promovam a articulação de conteúdos, o 
trabalho colaborativo e a partilha de experiências (vertical e horizontal). 

Coord. De 
Projetos/Coord. 
Dep./Sub 

Dep. E Subdep./ao longo 
do ano letivo 

Atas de Articulação e Dep. e 
PAA/Lista de verificação   

 

• Proposta de atividades de articulação entre ciclos, que contribuam para a integração dos alunos 
do 1.º ciclo nas escolas do 2.º ciclo. 

Articulação/Coord. de 
Escola e Coord. De Proj 

Coordenação de Escola 
e Dep. /final e início do 
ano letivo 

Atas de Articulação e PAA/Lista de 
verificação 
 

A sistematização 
das práticas 
experimentais, 
como eixo 
importante na 
promoção da 
curiosidade 
científica em todos 
os níveis de 
educação e ensino.  

Promover, com maior frequência, 
metodologias de projeto; 
Generalizar práticas com atividades de 
pesquisa e de resolução de problemas; 
Utilizar os quadros interativos nas suas 
potencialidades; 

• Apresentação de Projeto em articulação: Educação Pré-escolar e diferentes ciclos de ensino 
básico na área do ensino experimental. 

Coord. Dep. e Subddp. Dep. /final e início do ano 
letivo 

Atas e grau de cumprimento da 
Planif. da Articulação /Lista de 
verificação 
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DOMÍNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

CAMPO DE ANÁLISE: PRÁTICAS DE ENSINO 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

A sistematização das 
práticas 
experimentais, 
como eixo 
importante na 
promoção da 
curiosidade 
científica em todos 
os níveis de 
educação e ensino. 

Promover atividades práticas 
experimentais sistemáticas para todos os 
níveis de ensino; 
Promover a curiosidade científica nos 
alunos em todos os níveis de educação e 
ensino; 
Generalizar práticas com atividades de 
pesquisa e de resolução de problemas; 
Promover, com maior frequência, 
metodologias de projeto; 

• Inclusão no agendamento de reuniões de Subdepartamento e de Departamento da 
Planificação Anual e Articulação do Ensino Experimental das Ciências (Estudo do Meio, Ciências 
Naturais - 2.º e 3.º Ciclos e Ciências Físico-Químicas); 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. 

Subdep./início do ano 
letivo 

Atas de Subdep. e plano de 
trabalho/Lista de verificação 

• Análise da continuidade/reformulação da grelha/formulário de proposta de trabalho 
experimental, que abarca os tipos laboratorial, prático e de campo/investigativo; 

   

• Análise da continuidade/reformulação da grelha/formulário de trabalho colaborativo 
trimestral de todos os docentes dos Subdepartamentos com ensino experimental (plataforma 
Office 365) relativa ao grau de cumprimento do trabalho experimental, por turma, disciplina, 
ano de escolaridade e ciclo, com identificação do “trabalho experimental não cumprido”, 
“razões do incumprimento” e “atividades realizadas ou a realizar para colmatar o 
incumprimento”; 

   

• Diversificação/alargamento de participação, por parte dos docentes de Subdepartamentos 
com caráter experimental e respetivos alunos, em atividades do PAA que incentivem a 
curiosidade científica, como, por exemplo: Comemoração do Dia Mundial da Ciência, com 
exposições interativas e experimentais; 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. Equipa PAA 

Subdep./início do ano 
letivo 

Atas de Subdep. e PAA/Lista de 
verificação 

• Diversificação/alargamento de participação, por parte dos docentes de Subdepartamentos 
com caráter experimental e respetivos alunos, em projetos que incentivem a curiosidade 
científica, nomeadamente, por exemplo, Projeto Ciência na Escola no âmbito da Fundação Ilídio 
Pinho e o Projeto Eco Escolas. 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. e Núcleo de 
projetos 

Subdep./final do ano 
letivo 

Atas de Subdep.e  Lista de 
projetos/Lista de verificação 

• Proposta/reformulação de ações de melhoria, de forma a adequar o plano de melhoria à 
efetiva sistematização das práticas experimentais como eixo importante na promoção da 
curiosidade científica em todos os níveis de educação e ensino. 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. e CAI 

Subdep./final do ano 
letivo 

Atas de Subdep. e propostas/Lista 
de verificação 

Analisar e refletir 
sobre as práticas 
educativas e o seu 
contexto. 

Analisar e refletir sobre as práticas 
educativas e o seu contexto, no seio do 
Departamento. 

• Inclusão no agendamento de reuniões de Subdepartamento e de Departamento da “análise 
das práticas educativas e do seu contexto”; 

Coord. Dep. e 
Subdep./Doc. 

Dep. e Subdep./início do 
ano letivo 

Atas de Dep. e Subdep./Lista de 
verificação. 

• Análise da continuidade/alteração da grelha/formulário de preenchimento individual sobre o 
tema, com enfoque quer nos “fatores existentes que contribuem para a melhoria das práticas 
educativas” quer nos "fatores limitadores e/ou inexistentes, mas pertinentes para a melhoria 
das práticas educativas”, abordando a reflexão sobre aspetos tais como: 

1. Modelos de ensino, metodologias, técnicas de ensino e estratégias/atividades/experiências; 
2. Adequação dos recursos humanos e materiais utilizados (disponíveis na escola, elaborados 
pelos docentes e/ou obtidos por pesquisa…) aos conteúdos disciplinares; 
3. A utilização das instalações: laboratórios, salas de aula, mobiliário… com influência no 
desenvolvimento das práticas educativas; 
4. As práticas educativas integradas no desenvolvimento de projetos e clubes; 
5. As práticas educativas de articulação curricular (vertical e horizontal); 
6. Outros aspetos que não se integram nos itens anteriores. 

Coord. Dep. e 
Subdep./Doc. 

Dep. e Subdep./durante 
o ano letivo 

Atas de Dep. e Subdep./Ficha de 
registo 

O aprofundamento 
do 
acompanhamento e 
da supervisão da 
prática letiva na sala 
de aula, como forma 
de assegurar o 
desenvolvimento 
profissional e 
melhorar as práticas 
pedagógicas. 

Utilizar a supervisão pedagógica como 
estratégia de desenvolvimento 
profissional dos docentes; 
 
Refletir sobre as potencialidades e 
dificuldades sentidas pelos alunos 

• Implementação da prática de observação de aulas dentro de cada grupo disciplinar, com vista a 
potenciar metodologias ativas e experimentais em sala de aula. 

Coordenadores de 
Dep. e Subdep./ Doc. 

Dep. e Subdep./durante 
o ano letivo 

Registos das supervisões 
efetuadas/Lista de verificação e 
inquérito de satisfação 

• Possibilidade de existir no horário uma hora semanal conjunta de trabalho colaborativo onde 
serão analisadas as estratégias a implementar, onde ocorrerá a elaboração de materiais, a 
preparação de atividades experimentais e a partilha de recursos. 

Direção/C. Horários Direção/final de ano 
letivo 

Materiais elaborados e 
partilhados/Lista de verificação 
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Práticas de ensino. ● Melhorar o sucesso académico; 
● Atingir as metas de sucesso por ano e 
por disciplina. 

• A divisão da turma, à hora da coadjuvação, em grupos. Direção/C. Horários Direção/ao longo do ano 
letivo. 

Atas do CP, de Dep, de Subdep; de 
CT e Livro de ponto/Lista de 
verificação 

Métodos de estudo. ● Rentabilização da sala de estudo. • Indicação dos alunos, pelo conselho de turma, para a frequência da sala de estudo, com 
tarefas das várias disciplinas. 

DT/CT e Resp. sala de 
estudo 

CT/ao longo do ano 
letivo. 

Atas de CT, PAPI, PT e Documentos 
de registo da frequência da sala de 
estudo  

Quadros interativos. ● Utilizar os quadros interativos nas suas 
potencialidades; 
● Aumentar a oferta formativa para a 
utilização dos quadros interativos. 

• Realização de uma ação de formação, para que se criem condições para uma adequada 
utilização dos quadros interativos em contexto escolar, promovendo, assim, a inovação e 
mudança no processo de ensino e aprendizagem. 
 

Coord. da 
Formação/Formadores 
e Equipa ETIC 

C. Formação/ao longo do 
ano letivo. 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 
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DOMÍNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

CAMPO DE ANÁLISE: MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 

Monitorização/Avaliação 

interna 

Monitorização da 
definição e 
implementação de 
critérios gerais e 
específicos de 
avaliação das 
aprendizagens 

Definir Critérios Gerais de Avaliação em 
Conselho Pedagógico; 
Definir, a nível do Departamento, critérios de 
avaliação por ano de escolaridade. 

 Análise e elaboração/reformulação de critérios gerais de avaliação em Conselho 
Pedagógico; 

Pres. CP/Membros CP CP/início do ano letivo Atas do CP/Lista de verificação 

 Análise e elaboração/reformulação de documento modelo para aprovação em 
Conselho Pedagógico. 

Coord. 
Subdep./Docentes do 
Subdep. 

Subdep./início do ano letivo Atas do CP/Lista de verificação 

 Elaboração/reformulação de proposta de critérios de avaliação por ano de escolaridade 
pelos Subdepartamentos, de acordo com os critérios gerais definidos em CP; 

   

Monitorização da 
definição e 
implementação das 
formas de atuação 
no domínio da 
avaliação das 
aprendizagens 

Coordenar, a nível de Departamento, os 
procedimentos e as formas de atuação, no 
domínio da avaliação das aprendizagens 

 Inclusão das “formas de atuação no domínio da avaliação das aprendizagens” no 
agendamento de reuniões; 

Pres. CP, Coord. Dep. 
Coord. 
Subdep./Docentes  

CP, Dep. Subdep./Reuniões 
Intercalares e final do 1.º e 2.º 
Períodos 

Atas/Lista de verificação 

 Definição de orientações gerais no domínio da avaliação das aprendizagens por parte 
do Conselho Pedagógico e do Departamento; 

Pres. CP e Dep./ 
Membros CP e Doc. 
Dep. 

CP e Dep./início do ano letivo Atas CP e Dep./Lista de 
verificação 

 Análise e definição/reformulação de procedimentos e formas de atuação nos domínios 
da avaliação das aprendizagens, por parte dos Subdepartamentos; 

Coord. 
Subdep./Docentes 
Subdep. 

Subdep./Reuniões 
Intercalares e final do 1.º e 2.º 
Períodos 

Atas Subdep./Lista de 
verificação 

A monitorização da 
eficácia das medidas 
de promoção do 
sucesso escolar, no 
sentido de melhorar 
o seu impacto nos 
resultados 

Melhorar os resultados escolares  Recolha de dados e análise trimestral de informação relativa às medidas 
implementadas para a promoção do sucesso escolar; 

Coord. DT/DT CT/Final de período Plano de Acompanhamento 
Pedagógico Individual 
(PAPI)/Estatística do PAPI 

 Aplicação de inquéritos aos alunos e EE sobre a eficácia das medidas de promoção do 
sucesso escolar; 

Coord. CAI/Membros 
do CAI, Alunos e EE 

CAI/3.º período Relatório do CAI/Lista de 
verificação 

Criação de mecanismos promotores de uma 
cultura de avaliação interna no Agrupamento. 
Aumentar a participação da comunidade 
educativa no processo de avaliação interna. 
Garantir que a cultura de autoavaliação 
contribua de forma efetiva para a melhoria 
das práticas. 

 Consciencializar a comunidade educativa para a importância da avaliação interna do 
agrupamento. 

Pres. CP, Coord. Dep. 
Coord. 
Subdep./Docentes 

CP e CAI/ao longo do ano Minutas das atas do CP, 
Relatório do CAI/Lista de 
verificação 

 Realização de sessões de sensibilização à comunidade escolar acerca da importância da 
avaliação interna do agrupamento e produção de folhetos. 

Coord. CAI/Membros 
do CAI 

CAI/ao longo do ano Relatório do CAI/Lista de 
verificação 

 Apresentação e discussão em conselho pedagógico da reflexão realizada a nível de 
departamento/subdepartamento dos resultados da aplicação dos testes uniformizados.  

Pres. CP, Coord. Dep. e 
Subdep. e  DT/Docentes 

CP/final do 1.º, 2.º e 3.º 
Período 

Atas do CP, Dep., Subdep. e CT 

 Continuidade de criação/reformulação de instrumentos e orientações para a recolha de 
dados e tratamento estatístico dos resultados escolares. 

Coord. do CAR e do 
CAI/Membros do CAR e 
do CAI 

 CAR e CAI /início do ano 
letivo 

Relatórios do CAR e do 
CAI/Lista de verificação 

 Construir instrumentos para monitorização das diferentes ações de melhoria em curso.  Coord. do CAI/ CAI CAI/início do ano letivo Atas e relatório do CAI/Lista 
de verificação 

 Publicitação dos resultados da avaliação interna no Agrupamento Pres. CG e Coord. CAI/ 
Membros do CP e CAI 

Conselho Geral e CAI/ Final do 
ano letivo 

Atas do CG e CAI/Jornal 
escolar e Pág da Internet 

Monitorização da 
supervisão da 
prática letiva na sala 
de aula, como forma 
de assegurar o 
desenvolvimento 
profissional e 
melhorar as práticas 
pedagógicas 

Utilizar a supervisão pedagógica como 
estratégia de desenvolvimento profissional 
dos docentes; 

 Reforço da realização de coadjuvação de professores na sala de aula. Direção/C. Horários 
Coord. Dep./ Docentes 

Direção/final e início do ano 
letivo 

Mapa de distribuição de 
serviço/Lista de verificação 

 Elaboração/reformulação de instrumentos para realização da supervisão pedagógica; Coord. Dep./Docentes Dep./início do ano letivo Atas de Dep. e instrumentos 
de supervisão/Lista de 
verificação 

 Reforço de implementação da supervisão pedagógica, entre pares e da coordenação de 
departamento, no sentido de melhoria das práticas educativas; 

Coord. Dep. e docentes 
/Sala de aula 

Sala de aula/ao longo do ano 
letivo 

Atas grau de cumprimento de 
supervisão/Lista de verificação 
e inquérito de satisfação 

 Reflexão e análise da de implementação da supervisão pedagógica, entre pares e da 
coordenação de departamento. 

Pres. CP e Coord. de 
Dep./Docentes 

CP e Dep./final do ano letivo  
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DOMÍNIO: LIDERANÇA E GESTÃO 

CAMPO DE ANÁLISE: LIDERANÇA 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

O reforço do papel 

das lideranças com 

efeitos no clima e 

desempenho 

organizacionais e no 

aperfeiçoamento da 

ação educativa.  

Promoção de um clima que favoreça a 

saúde, autonomia, confiança, coesão, 

reconhecimento, interação, satisfação e 

desempenho do pessoal docente e não 

docente, de forma a melhorar a perceção 

do respetivo trabalho e papel no âmbito 

da “visão” e melhoria da eficácia da 

escola. 

 Reforço de incentivo/promoção de atividades de convívio da comunidade educativa, 

especialmente no Natal, Páscoa e final do ano letivo; 

Direção e lideranças 
intermédias/Docentes 

Direção e Lideranças 
intermédias/final e início 
do ano letivo 

Plano de Atividades Anual, Relatório 
de avaliação trimestral e final do 
PAA/Lista de verificação 

 Reforço de promoção de atividades do PAA que articulem a “visão” comum do PE, o 

contributo para os respetivos objetivos e metas com a coesão de toda a comunidade. 

  
 

Melhorar a gestão de conflitos (PND e 
PD); 

Maior intervenção por parte da escola ao 

nível de estratégias para assim, colmatar 

casos de Indisciplina e insucesso 

académico. 

 Disponibilidade dos membros da Direção e Coordenação de Estabelecimentos para receção a 

docentes, pessoal não docente e alunos em horários alargados, mesmo sem marcação prévia, 

para reforçar o atendimento, de forma personalizada, atenta às situações de conflitos e às 

propostas de melhoria e de agilização de tarefas; 

Direção/Docentes, Não 
Docentes 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Horário de atendimento da 
Direção/Inquérito de satisfação 

 Definição do perfil do docente Mediador de Conflitos; Coord. da 
EMC/Comissão de 
Horários 

EMC/início do ano letivo 
Perfil MC e relatório EMC/Lista de 
verificação 

 Atribuição de tempos a docentes para a Equipa de Mediação de Conflitos, ponderando o 

respetivo perfil; 

Direção/ Comissão de 
Horários 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Mapa de distribuição de serviço 
docente (EMC)/Lista de verificação 
e/ou inquérito 

 Atribuição de gabinetes nas escolas para o desenvolvimento de Mediação de Conflitos;   
 

 Sensibilização para a mediação de conflitos, nomeadamente através do “Fórum Pedagógico 

do AE Felgueiras”, com alargamento em ações de formação de maior duração para os 

docentes envolvidos e alargamento a pessoal não docente e alunos; 

Coordenação da 
Formação e 
CFAE/formadores 

C. Formação/ 
Plano de Formação/Lista de 
verificação e/ou inquérito 

 Promoção de alterações do Regulamento Interno, de forma a permitir/consolidar a efetiva 

mediação de conflitos; 

Coord. da Comissão de 
Elaboração do RI/EMC 

C. da Formação e 
CFAE/ao longo do ano 
letivo 

Regulamento Interno/Lista de 
verificação 

Aplicar os procedimentos de inquérito 

e/ou disciplinares a alunos, docentes e 

não docentes, sempre que se verifique 

incumprimento dos respetivos deveres 

legais e do regulamento interno. 

Intensificar a aplicação e respeito pelo 

regulamento interno e pelo estatuto do 

aluno. 

 Análise e, se necessário, reformulação, no âmbito de alterações legislativas, e aplicação de 

critérios/regulamento e modelos específicos, como: “Despacho de instauração de 

procedimento disciplinar e nomeação de instrutor”, “Comunicação ao encarregado de 

educação”, “convocação para audiência oral de interessados”, “Atas de audiência de 

interessados”, “Relatório final”, “Decisão final proferida pelo Diretor”, “Termo de notificação 

ao encarregado de educação”; 

Coord. EMDA/EMDA EMDA/Sempre que se 
verifiquem alterações 
legislativas nesse âmbito 

Modelos da EMDA/Lista de 
verificação 

 Aplicação/intensificação de medidas corretivas e sancionatórias aos alunos com mais 

participações disciplinares; 

 EMDA/ao longo do ano 
letivo 

Dossiê de procedimentos 
disciplinares 

 Maior exigência com os professores para a imposição de regras no espaço escolar. Direção/Docentes Direção/ao longo do ano 
letivo 

Comunicações internas/Lista de 
verificação 

 Intervenção rápida e “Isolamento” nos casos de alunos com comportamento menos 

adequados. 

Docentes/Disciplina Docentes/ao longo do 
ano letivo 

"Ordem de saída de sala de aula" 
/Lista de verificação 
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 Isolamento/intervenção nas turmas com maior complexidade e urgência de rapidez de ação, 

professores com uma experiência mais alargada e um perfil mais adequado para solução de 

comportamentos desadequados e complexos. 

Direção/CT e C. 
Horários 

Direção /ao longo do ano 
letivo e Final e início do 
ano letivo 

Atas CT e Mapa de distribuição de 
serviço/Lista de verificação 

Manter uma liderança de topo forte e 
coesa e reforçar as lideranças 
intermédias: 

 Implementar um referencial de 

autoavaliação do Projeto Educativo. 

 Monitorizar, de forma sistemática, 

crítica e participada, a estratégia e o 

planeamento da organização com o 

objetivo de a atualizar e adaptar às 

novas circunstâncias e mudanças. 

 Fomentar um clima positivo de 

trabalho e convívio entre a 

comunidade escolar. 

 Melhorar o desempenho na ação 

educativa 

 Valorizar os contributos dos 

trabalhadores para o funcionamento 

da escola; 

Valorizar as lideranças intermédias; 

 Inclusão nas agendas das reuniões de Departamento, Subdepartamento e Comissão de 

Avaliação Interna (Autoavaliação) da "monitorização/acompanhamento das metas do Projeto 

Educativo". 

Coord. Dep., Coord. 
Subdep. e Comissão de 
Avaliação 
Interna/Docentes 

Departamentos, 
Subdepartamentos e 
Comissão de Avaliação 
Interna/início do ano 
letivo 

Atas de Departamento e de 
subdepartamento e Atas e Relatório 
da CAI/Lista de verificação 

 Elaboração/análise e reformulação do documento de apoio às metas do Projeto Educativo, 

incluindo a evolução percentual dos últimos três anos para cada meta; 

 CAI/início do ano letivo 
Relatório da Comissão do Projeto 
Educativo/Lista de verificação 

 Divulgação das metas do Projeto Educativo e respetivo documento de apoio, através da 

página da Internet, email e afixação; 

Coord. C. 
PEA/Docentes PEA e 
Resp. Pag. Internet 

PEA e ETIC/início do ano 
letivo 

Pág. Internet/Lista de verificação 

 Inclusão no agendamento de reuniões de Departamento e Subdepartamento a 

"Análise/Reflexão sobre as metas do Projeto Educativo, sustentada no respetivo documento 

de apoio"; 

Coord. Dep., Coord. 
Subdep./Docentes 

Departamentos e 
Subdepartamentos/iníci
o do ano letivo 

Atas e Planos de trabalho de 
Departamento e 
Subdepartamento/Lista de 
verificação 

 Divulgação dos relatórios de avaliação do Projeto Educativo, Regulamento Interno e do PAA 

através das minutas do Conselho Pedagógico, reuniões de departamento e subdepartamento, 

página da Internet e panfletos (encarregados de educação); 

Coord. das Comissões 
de Trabalho do PEA, RI 
e PAA/Docentes das 
Comissões de Trabalho 

Comissões de Trabalho 
do PEA, RI e 
PAA/Trimestral e anual 

Relatórios de avaliação do PE, RI e 
PAA/Lista de verificação 

 Alargamento de inclusão no agendamento de reuniões da "uniformização dos documentos 

que servem de base ao trabalho dos docentes" (de todos os ciclos). 

Lideranças 
intermédias/Docentes 

Todos os órgãos/início 
do ano letivo 

Atas dos órgãos/Lista de verificação 

 Reforço do envolvimento dos Pais/EE, através da sua associação, no mínimo uma vez por ano, 

na organização de palestras/sessões de esclarecimento, sobre temas relacionados com a 

formação dos jovens para a cidadania e com a responsabilidade parental. 

Coord. da 
Formação/Formadores 

C. de Formação/ao longo 
do ano letivo 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 

 Reforço de desenvolvimento de parcerias com as entidades locais (juntas de freguesia, 

associações e empresas) para a realização de atividades evidenciando a premência do 

agrupamento no desenvolvimento local; 

Direção/Entidades 
locais 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Dossiê de parcerias/Lista de 
verificação 

 Agendamento de reuniões da Direção com as lideranças intermédias para analisar/refletir, 

ainda que de modo informal, sobre sugestões/propostas, incentivando a uma participação 

ativa na tomada de decisões. 

Direção /líderes 
intermédios 

Direção/início do ano 
letivo 

Convocatórias e/ou atas de reuniões 
da Direção e lideranças 
intermédias/Lista de verificação 

 Reforço do reconhecimento, pelas lideranças, das boas práticas e assertividade na solicitação 

de melhoria; 

 Direção/ao longo do ano 
letivo 

Convocatórias e/ou atas de reuniões 
da Direção e lideranças 
intermédias/Lista de verificação 

 Visita, regular, da Direção aos vários estabelecimentos de ensino do agrupamento, 

convivendo com os docentes e assistentes operacionais e técnicos; 

Direção/Coord. de 
Estabelecimentos e 
respetivos docentes e 
não docentes 

 
"Livro" de registos de visitas da 
Direção/Lista de verificação 

 Reforço e monitorização de implementação de hábitos de partilha entre ciclos através da 

troca de materiais (pasta partilhada da Plataforma Office 365), reuniões em conjunto 

(articulação vertical). 

Coord. das Articulações 
Curriculares/Coordena
dores de 
Subdepartamento e 
respetivos docentes 

Articulação Vertical/ao 
longo do ano letivo 

Atas de articulação vertical/Lista de 
verificação 

 Promoção da circulação da informação, nomeadamente minutas das reuniões do Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral, a divulgar, ao pessoal docente e não docente, nos diferentes 

estabelecimentos de ensino; 

Pres. CP e Pres. 
CG/Secretários do CP e 
CG e SA. 

CP e CG/ao longo do ano 
letivo 
 

Minutas das atas/Listas de 
verificação 
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Articular, de forma sustentada, o Plano 
de Atividades Anual com o Projeto 
Educativo, de forma que as atividades 
concorram para a consecução dos 
objetivos definidos; 
Divulgar as atividades realizadas; 
Estabelecimento de protocolos com 
entidades locais. 

Promover programas e projetos variados 

 Apresentação/análise/reformulação no Plano de Atividades Anual da operacionalização dos 

objetivos e metas, assim como dos temas aglutinadores que os integram, provenientes do 

Projeto Educativo (resultados escolares, abandono escolar, apoio às aprendizagens dos 

alunos, participação nas estruturas de orientação educativa e nos órgãos de gestão, relação 

com a comunidade, participação em projetos e atividades escolares); 

Coord. Comissão do 
PAA/Equipa PAA 

Comissão do PAA /início 
do ano letivo 
 

PAA/Lista de verificação 

 Definição/análise/reformulação de indicadores para a monitorização da operacionalização 

dos objetivos e metas do Projeto Educativo no Plano se Atividades Anual; 

  
 

 Indicação/análise/reformulação da oferta formativa disponibilizada aos alunos pelo 

agrupamento; 

Coord. PAA/C. 
Formação 

C. Formação/início do 
ano letivo 

 

 Identificação/análise/reformulação da formação contínua disponibilizada ao pessoal docente 

e não docente pelo agrupamento/CFAE, tendo em conta a análise dos interesses e 

necessidades dos destinatários, os objetivos gerais e específicos do Plano de Formação do 

Agrupamento; 

  
 

 Análise/reformulação do formulário (Google docs)/grelha de proposta de atividades do Plano 

Anual, considerando a necessidade de melhorar a articulação entre o PAA e o PEA, assim 

como os aspetos: calendarização, periodicidade, nome da atividade e respetiva numeração, 

local de realização/a visitar, objetivos e resumo, dinamizadores/responsáveis, destinatários e 

financiamento; 

Coord. PAA/Comissão 
PAA e Proponentes das 
atividades 

Comissão PAA/final do 
ano letivo 

Formulário/Lista de verificação 

 Recolha/incentivo de propostas de atividades das associações de pais e encarregados de 

educação, núcleo de projetos, coordenação dos diretores de turma, coordenação da 

biblioteca, centro de recursos, departamentos/subdepartamentos e direção, através do 

respetivo formulário/grelha; 

Coord. PAA/C. PAA C. PAA/final e início do 
ano letivo 

PAA/Lista de verificação 

 Avaliação das atividades do Plano de Atividades Anual pelos alunos, através de um formulário 

específico do Google docs, abarcando: a ajuda para a melhoria dos resultados escolares; a 

motivação para frequentar a escola; o apoio às aprendizagens; 

Coord. PAA/Alunos Alunos (orientados C. 
PAA)/Início do 2.º e 3.º 
período final do 3.º 
período) 

 

 Elaboração/análise e reformulação dos relatórios de avaliação trimestral e final do Plano 

Atividades Anual pela respetiva comissão de trabalho; 

Coord. PAA/Comissão 
do PAA 

C. PAA/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do 3.º 
período) 

 

 Criação de uma página da internet nas redes sociais (facebook) destinada à divulgação das 

atividades do Plano de AtividadesvAnual, valorizando a participação dos alunos nas mesmas; 

Coord. PAA/Resp. do  
Facebook do PAA 

C. PAA e resp.  
Facebook/já elaborada 

Facebook do PAA/Lista de 
verificação 

 Divulgação das atividades/projetos, de forma assertiva e abrangente, na página da 

internet/facebook 

Resp. Facebook PAA/ 
Dinamizadores das 
Atividades 

C. PAA e resp. Pág. 
Internet e Facebook/ 
semanal 
 

 

 Criação de espaços/murais para exposições de trabalhos de pesquisa/boletins informativos… Direção e 
CA/Dinamizadores das 
atividades 

Direção e CA/1.º período 
2016/2017 

Espaços/murais/Lista de verificação 

 Reforço das exposições dos trabalhos elaborados em atividades e projetos. Coord. PAA/Órgãos 
proponentes das 
atividades do PAA 

C. PAA/final do ano 
letivo 

 

 Incentivo e monitorização da proposta de atividades mais diversificadas pelos 

subdepartamentos e demais órgãos. 

  
PAA/Lista de verificação 

 Incentivo à proposta de atividades, em articulação com a Autarquia, de forma a valorizar o 

património local. 
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 Elaboração de roteiros pelos alunos dos cursos vocacionais relacionados com o tema do PEA, 

de forma a serem utilizados pelos diferentes departamentos em atividades de visitas de 

estudo. 

Coord. PAA/C PAA  
Roteiros/Lista de verificação 

 Estabelecimento de protocolos entre o agrupamento e diferentes entidades locais, 

pretendendo-se que haja uma realização de atividades conjuntas e de interesse mútuo, que 

possam ser repercutíveis no desenvolvimento e crescimento dos alunos e da escola. Através 

de uma comunicação aberta e franca, pretende-se implementar as mudanças necessárias 

para se atingir um envolvimento mais dinâmico da comunidade educativa;  

Direção/Lideranças 
intermédias e 
entidades locais 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Dossiê de protocolos/Lista de 
verificação 

 Organização conjunta de ações de formação (visitas de estudo programadas, seminários, 

workshops, palestras); 

 Lideranças intermédias e 
Direção/final e início do 
ano letivo 

PAA/Lista de verificação 

 

  



19 
 

DOMÍNIO: LIDERANÇA E GESTÃO 

CAMPO DE ANÁLISE: GESTÃO 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

Gestão das medidas 
de apoio às 
aprendizagens dos 
alunos e combate 
ao insucesso e 
abandono escolar 

Rentabilizar as medidas de apoio às 
aprendizagens dos alunos e combate ao 
insucesso escolar; 
Rentabilizar as medidas de combate ao 
abandono escolar; 

 Análise/reflexão e articulação em departamento relativamente à disponibilidade de tempos 

para cada Subdepartamento, ponderando os critérios de atribuição de tempos para aplicação 

de medidas de apoio às aprendizagens dos alunos e combate ao insucesso e abandono 

escolar; 

Coord. 
Departamento/Docen
tes 

Departamento/3.º 
período 

Atas de departamento/Lista de 
verificação 

 Proposta, pelos Subdepartamentos, de medidas de apoio às aprendizagens dos alunos e 

combate ao insucesso e abandono escolar, ordenadas por prioridade, a aplicar no âmbito de 

cada disciplina, ponderando a disponibilidade de créditos do agrupamento, os critérios de 

distribuição dos mesmos pelos Departamentos e Subdepartamentos; 

Coord. 
Subdepartamento/Do
centes 

Subdepartamento/3.º 
período 

Atas de subdepartamento/Lista de 
verificação 

 Análise e reflexão em conselho de coordenadores departamento sobre as propostas dos 

Subdepartamentos, de forma a proceder-se à ordenação/priorização das propostas por 

departamento; 

Coord. 
Departamento/Coord. 
Subdepartamento 

Departamento/3.º 
período 

Atas de conselho de 
coordenadores de 
departamento/Lista de verificação 

 Elaboração, por cada equipa das medida de apoio às aprendizagens dos alunos e combate ao 

insucesso escolar, de proposta, para aprovação em Conselho Pedagógico, de critérios para a 

indicação de alunos para a frequência da respetiva medida implementada no agrupamento, 

como, por exemplo: Apoio Educativo (1.º ciclo), Apoio ao Estudo (2.º Ciclo), Prestação de 

Apoio, Preparação para as Provas Finais, TurmaMais, Coadjuvação, entre outras; 

Coord. Equipas 
docentes (Prestação 
de Apoio, 
Coadjuvação...) 

Equipas (Prestação de 
Apoio, 
Coadjuvação...)/final do 
ano letivo 

Documento "critérios para a 
indicação de alunos para a 
frequência das medidas de apoio 
às aprendizagens dos alunos e 
combate ao insucesso escolar" 

 Análise, reflexão e emissão de parecer, pelo Conselho Pedagógico relativamente aos critérios 

para a indicação de alunos para a frequência de cada uma das medidas de apoio às 

aprendizagens dos alunos e combate ao insucesso escolar a implementar no agrupamento; 

Pres. CP/ 
Membros CP 

Conselho 
Pedagógico/final do 
ano letivo 

Atas do CP/Lista de verificação 

 Proposta, pelos Conselhos de Turma, de alunos para frequência das medidas de apoio às 

aprendizagens dos alunos e combate ao insucesso e abandono escolar, de acordo com os 

respetivos critérios; 

Diretor de 
Turma/Conselhos de 
turma 

Conselhos de 
Turma/início do ano 
letivo 

Atas dos CT/Lista de verificação 

Gestão de 
Instalações e 
equipamentos 

Melhorar a qualidade e a oferta dos 
espaços de desporto e de recreio; 
Promover o bem-estar e a relação com a 
escola; 
Melhorar o controlo de entradas e saídas 
da escola; 

 Implementação do regulamento CIBE, objeto de análise e reflexão/ reformulação anual; Coord. Instalações e 
Equipamentos/Diretor
es de Instalações 

Coordenação de 
Instalações e 
Equipamentos e 
ETIC/início do ano 
letivo 

Documento "regulamento CIBE"/ 
Lista de verificação 

 Elaboração dos planos de trabalho pelas equipas de Direção de Instalações e equipa ETIC;    

 Elaboração/análise e reformulação dos regulamentos de funcionamento/ utilização das 

Instalações e equipamentos; 

   

 Alargamento da criação/remodelação de outros espaços/equipamentos desportivos no 

recinto escolar, como, por exemplo, os recentemente criados na EBSF: três mesas fixas de 

ping-pong e um mini campo de voleibol. Assim como o alargamento, por exemplo, e se 

possível, através da criação de uma pista de atletismo com dois corredores com um pouco 

mais de 40 metros para realização de aulas e provas de velocidade e de uma caixa de areia 

para realização do salto em comprimento; 

Pres. Conselho 
Administrativo /CA 

Conselho 
Administrativo/ao 
longo do ano letivo 

Planos de Trabalho/Lista de 
verificação 

 Arranjo/melhoramento de espaços de lazer do recinto escolar através de 

incentivo/sensibilização para ofertas/parcerias e/ou através de projetos de reciclagem e 

reaproveitamento de materiais para construção, assim como implementar bancos, árvores e 

plantas, especialmente na Escola Básica e Secundária de Felgueiras; 

Pres. CA/CA, PND e 
membros dos projetos 
afins 

Coordenador 
ETIC/Equipa ETIC 

CA e PND/ao longo do 
ano letivo 

Atas do Conselho 
Administrativo/Lista de verificação 

 Melhoramento do trabalho de manutenção dos equipamentos informáticos, de forma a 

manterem-se operacionais de forma mais sistemática; 

Coordenador 
ETIC/Equipa ETIC 

ETIC/ao longo do ano 
letivo 

Relatório de avaliação da 
ETIC/Lista de verificação 
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 Melhoramento de promoção da utilização do GIAE Online pelos alunos, encarregados de 

educação e Diretores de Turma, através de ações de divulgação das respetivas 

potencialidades; 

   

 Controlo de entradas e saídas de alunos da escola durante o período letivo através do sistema 

Portaria/GIAE, com vigilância/atuação mais rigorosa no controlo pelo pessoal não docente, de 

acordo com as listagens de alunos que possuem autorização de saída; 

Coordenador 
PND/PND Portaria 

PND/ao longo do ano 
letivo 

Dossiê de Registo de ocorrências 
PND/Lista de verificação 

 Controlo das entradas e saídas da escola, com registo e acompanhamento de todas as pessoas 

estranhas aos serviços, ainda com maior rigor, de forma a reduzir/anular as situações 

anómalas 

   

Gestão dos canais 
de comunicação 

Criar canais de comunicação eficazes: 
Melhorar a divulgação das decisões 
tomadas pelos órgãos de gestão do 
agrupamento; 
Manter atualizada a página da internet 
do Agrupamento; 
Divulgar e melhorar a imagem do 
agrupamento na comunidade educativa; 
Melhorar a circulação da informação, 
especialmente para o pessoal não 
docente; 
Tornar acessíveis informações à 
comunidade escolar, sobre o trabalho 
desenvolvido pelo Conselho Geral. 
Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido 
pelo Conselho Geral. 

 Reformulação da equipa responsável pela página da internet do agrupamento; Coord. ETIC/ETIC ETIC/3.º período 
2015/2016 

Página da Internet e Facebook 

 Conclusão da criação da nova página da internet do agrupamento. Resp. Pág. Internet e 
Resp. Facebook/Resp. 
Ativ. e eventos 

Resp. Pag. Internet e 
Facebook/semanal – ao 
longo do ano letivo 

 

 Atualização sistemática de todas as informações de interesse e eventos relevantes na página 

da internet/facebook do agrupamento. 

Resp. Plat. Office 365, 
Moodle, Jornal Escolar 

 Grau de cumprimento dos Planos 
de Trabalho/Lista de verificação 

 Rentabilização, a curto e a médio prazo, dos canais de comunicação já instituídos (site do 

Agrupamento, Jornal escolar, Plataforma Moodle, Correio eletrónico institucional, Placares 

informativos) como forma de comunicar eficaz e eficientemente, dentro e fora dos espaços 

escolares; 

Secretários do CP e 
CG 

  

 Elaboração de minutas de atas do Conselho geral e Conselho Pedagógico afixando-as nos 

locais adequados à consulta pela comunidade educativa; 

Resp./Coord. 
PND/PND 

CP e CG/Após a reunião Minutas/Lista de verificação 

 Promoção de reuniões de curta duração entre o responsável e o pessoal não docente, com 

maior frequência; 

 Equipas PND de cada 
escola/ao longo do ano 
letivo 

Grau de cumprimento do plano de 
trabalho/Lista de verificação 

 Apreciação e análise da informação mais pertinente para afixação nas salas do pessoal não 

docente, pois há elementos que não consultam as informações enviadas através do correio 

eletrónico institucional; 

Diretor e Resp. 
PND/PND 

 Listagem de documentos afixados 

 Promoção de ações de formação Office 365 para pessoal docente e não docente; Coord. 
Formação/Formadore
s 

Coord. Formação e 
CFAE/ao longo do ano 
letivo 

Grau de cumprimento do Plano de 
Formação /Lista de verificação 

 Promoção da utilização do computador pelo pessoal não docente. Coord. ETIC/PND   

Gestão das 
atividades, dos 
clubes, dos projetos 
e da ocupação plena 
dos tempos 
escolares 

Rentabilizar a ocupação plena dos 
tempos escolares dos alunos; 

 Elaboração do regimento do Núcleo de Projetos; Coord. de 
Projetos/Resp. de 
Projetos 

Núcleo de 
Projetos/início do ano 
letivo 

Grau de cumprimento do plano de 
trabalho do Núcleo de Projetos 
(NP)/Lista de verificação 

Regimento do NP/Lista de 
verificação 

 Proposta ao Conselho Pedagógico, pelo Núcleo de Projetos, de critérios para a avaliação dos 

projetos; 

   

 Elaboração de critérios para a frequência de cada clube e projeto; Resp. de cada Clube e 
Projeto/Docentes 

Clubes e Projetos/início 
do ano letivo 

Critérios/Lista de verificação 

 Elaboração/análise e reformulação de formulários/grelhas de registo de frequência dos 

alunos nos projetos. Na sala de estudo e na biblioteca o registo da frequência será realizado 

através de formulário do Office 365, de forma a realizar a apresentação estatística dos dados; 

  Relatório trimestral da sala de 
estudo  e biblioteca 

 Divulgação à comunidade educativa, por cada clube e projeto, dos respetivos critérios para a 

frequência dos mesmos pelos alunos; 

Resp. de cada Clube e 
Projeto/Resp. Pag. 
Internet e Facebook 

  

 Elaboração/análise e reformulação do regimento da sala de estudo, de forma a incluir os 

critérios de proposta de alunos pelos Conselhos de Turma para a frequência desse espaço, em 

articulação com as necessidades de realização de atividades extracurriculares de ocupação 

plena dos tempos escolares dos alunos/turmas na falta dos docentes; 

Responsáveis pela 
sala de 
estudo/Docentes 

Resp. Sala de 
Estudo/início do ano 
letivo 

Grau de cumprimento do plano de 
trabalho e relatório de avaliação 
trimestral 
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 Proposta fundamentada de alunos, pelos Conselhos de Turma, em articulação com a 

coordenação da sala de estudo, para frequência desse espaço ponderando a sua taxa de 

ocupação e a distribuição dos docentes nesta sala. Assim como as necessidades de realização 

de atividades extracurriculares de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos/turmas 

na falta dos docentes; as diversas opções das medidas de apoio às aprendizagens dos alunos e 

combate ao insucesso escolar disponíveis; a disponibilidade de clubes e projetos e o horário 

dos respetivos alunos/turmas; 

Diretor de Turma e 
Resp. Da Sala de 
Estudo /CT e Docentes 
da sala de estudo. 

Conselhos de 
Turma/Início do ano 
letivo e reformulação 
ao longo do ano letivo 

Atas dos CT/Lista de verificação 

 Indicação, pelo Conselho de Turma, do plano de trabalho, com discriminação das tarefas e 

respetiva calendarização, para os alunos propostos para a sala de estudo, concretizarem 

nesse espaço; 

  Atas dos CT e Dossiê de tarefas das 
sala de estudo e biblioteca/Lista de 
verificação 

 Elaboração de dossiês, por ano de escolaridade, pela equipa da sala de estudo, em articulação 

com os subdepartamentos, com documentação de apoio e planificações de trabalho que 

permitam aos docentes da sala de estudo aplicar aos alunos que frequentam este espaço de 

livre vontade. 

Responsáveis pela 
sala de 
estudo/Docente 

Equipa da Sala de 
Estudo e 
Subdepartamentos/Iníci
o do ano letivo e ao 
longo do ano letivo 

Dossiê da Sala de Estudo/ 

Gestão de recursos 
humanos 

Melhorar o funcionamento do pavilhão e 
das aulas de Educação Física; 
Otimizar recursos humanos. 

 Destacar um funcionário do sexo masculino para articular com a funcionária afeta ao 

pavilhão, durante o período letivo, quando os recursos humanos o permitirem; 

Direção/PND Direção/Início do ano 
letivo 

Mapa de distribuição do 
PND/Inquérito 

 Distribuição do serviço docente, a organização de turmas e horários obedecendo a critérios 

definidos, tendo por princípio a continuidade das equipas pedagógicas, pautando-se, ainda, 

pelo equilíbrio dos níveis de ensino por docente; 

Direção/Comissão de 
Horários e Equipa de 
Constituição de 
Turmas 

Comissão de Horários 
/final e início do ano 
letivo 

 

 Distribuição criteriosa dos tempos letivos de cada uma das disciplinas, evitando-se o 

lançamento de tempos letivos em dias consecutivos. 

   

 Reforço de solicitação, às entidades competentes, da disponibilização de recursos humanos 

(por exemplo, psicólogo) com vista a colmatar a incapacidade de resposta dos Serviços de 

Psicologia e Orientação Educativa, entre outras áreas de interesse (por exemplo: animador 

sociocultural, assistente social). 

Direção/SPOE Direção/Final do ano 
letivo 

Correio expedido/Lista de 
verificação 

Gestão da formação Utilizar os quadros interativos nas suas 
potencialidades; 
Adequar a formação aos interesses dos 
assistentes técnicos e operacionais. 
 

 Elaboração do Plano de Formação, no qual se realiza o levantamento dos interesses e 

necessidade do pessoal docente e não docente, respeitando as particularidades e diversidade 

de funções dos assistentes técnicos e operacionais. 

Resp. 
Formação/Pessoal 
Docente e Não 
docente 

CFAE /Início do ano 
letivo 

Plano de Formação/Inquéritos 

 Reforçar a necessidade de maior "parceria/cooperação" entre a oferta formativa, para o 

pessoal não docente, contemplada no Plano de Formação do Agrupamento com a oferta 

formativa do Município; 

Resp. Formação e 
Direção/Autarquia 

Direção /ao longo do 
ano letivo 

Parcerias e Oferta formativa da 
autarquia/Inquérito 

 Aumentar a oferta formativa do pessoal docente ao nível de Quadros interativos e outras 

"ferramentas" digitais, de forma a atender às necessidades pedagógicas e interesses dos 

alunos, criando condições para uma adequada utilização dos mesmos em contexto escolar, 

promovendo, assim, a inovação e mudança/melhoria no processo de ensino e aprendizagem; 

Resp. Formação e 
CFAE/Formadores 

CFAE /ao longo do ano 
letivo 

 

Grau de cumprimento do Plano de 
Formação/Lista de verificação 

 Promoção de ações de formação em horários e períodos compatíveis com o desempenho de 

funções docentes e não docentes e apelativos aos intervenientes; 

Resp. Formação e 
CFAE /PD e PND 

  

Criar condições para 
um maior 
envolvimento e 
responsabilização dos 
alunos a participarem 
ativamente na vida 
escolar, 
nomeadamente na 
elaboração das 
atividades do Plano de 
Atividades Anual. 

Criar as Assembleias de alunos em todas 
as escolas; 
Articular o PAA da Associação de 
Estudantes com o Projeto Educativo e 
Plano Anual; 
Responsabilizar a Associação de 
Estudantes na organização e 
implementação das atividades do PAA e 
na participação com artigos para o Jornal 
da Escola.   

● Calendarização de reuniões periódicas, devidamente programadas, por parte da Associação de 
Estudantes; 

Direção, Responsável 
pela Associação de 
Estudantes e 
Presidente da 
Associação de 
Estudantes/Associaçã
o de Estudantes 

Associação de 
Estudantes/Início do ano 
letivo 

Plano de trabalho da AE/Inquérito 

 Calendarização de reuniões de articulação entre o professor Coordenador da ação e a 

Direção; 

  

 Apresentação de pequenos relatórios críticos sobre as ações desenvolvidas na qualidade de 

membros da Associação de Estudantes; 

AE/ Final de cada 
período 

Proposta de PAA pela AE/Lista de 
verificação 

 Apresentação de um documento final de ano sobre os pontos fortes e pontos fracos de como 

decorreu o ano letivo. 

 Relatórios trimestrais e final da AE 
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DOMÍNIO: LIDERANÇA E GESTÃO 

CAMPO DE ANÁLISE: AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

A consolidação do 
processo de 
autoavaliação como 
instrumento 
estratégico para a 
construção de 
planos de ação de 
melhoria com 
impacto nas práticas 
profissionais e na 
prestação do serviço 
educativo. 

Consolidar o processo de autoavaliação 
do agrupamento. 

• Apresentação de proposta de candidatura ao Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso 
Académico, através da Associação de Projetos de Avaliação em Rede (APAR), para favorecer a 
instituição de uma cultura de autoavaliação no Agrupamento.  

Coord. CAI/Membros 
CAI  

CAI/até final do ano 
letivo 2015-2016  

Proposta, Atas da CAI/Lista de 
verificação  

• Agendamento de reuniões e elaboração do respetivo plano de trabalho;  Coord. CAI/Membros 
CAI  

CAI/início do ano letivo  Plano de Trabalho da CAI/Lista de 
verificação  

• Constituição de uma equipa de autoavaliação, independente dos departamentos, que inclua 
docentes, não docentes, alunos e encarregados de educação;  

Diretor/Direção e CP Direção/início do ano 
letivo 

Mapa de distribuição de serviço 
docente/Lista de verificação 

Constituir suporte à tomada de decisões 
estratégicas, com consequências visíveis 
nos planos de melhoria e nos processos 
de autorregulação.  
Implementar práticas de monitorização, 
autorregulação e avaliação interna, 
articulando os resultados da 
autoavaliação e os planos de ação de 
melhoria. 

• Elaboração de instrumentos de monitorização do plano de melhoria;  Coord. CAI/Membros 
CAI  

CAI/até final do ano 
letivo 2015-2016  

Proposta, Atas da CAI/Lista de 
verificação  

• Estabelecimento de um plano de monitorização da implementação do plano de melhoria, com 
estabelecimento e distribuição de tarefas à equipa de verificação/monitorização, calendarização 
da recolha de dados, dos momentos de avaliação e formas de divulgação; 

  Plano de monitorização da 
implementação do plano de 
melhoria/Lista de verificação  

• Levantamento dos dados de monitorização, envio dos mesmos ao Conselho Pedagógico para 
uma primeira reflexão e, posteriormente, encaminhá-los para os subdepartamentos e demais 
órgãos envolvidos na implementação do plano de melhoria para os analisarem e fornecerem 
feedbak relativo à avaliação das ações implementadas; 

 CAI/Final do 1.º, 2.º e 3.º 
períodos  

Atas da CAI/Lista de verificação  

• Análise e reflexão em Subdepartamento e demais órgãos envolvidos na implementação do 
plano de melhoria sobre os dados de monitorização do plano de melhoria, de forma a emitir 
feedbak relativo à avaliação das ações implementadas; 

Lideranças 
Intermédias/Respetivos 
membros  

Subdep. Órgãos 
intermédios/Final do 1.º, 
2.º e 3.º períodos  

Atas Subdep. e dos órgãos 
intermédios, assim como 
pareceres/Lista de verificação  

• Elaboração de relatórios intercalares relativos à eficácia do plano de melhoria, de acordo com 
as ações que estão a ser implementadas, em cada momento de avaliação e de um relatório final, 
em articulação com  a autoavaliação do agrupamento, apresentando propostas de melhoria, 
tendo em conta a reflexão levada a cabo nos vários departamentos/subdepartamentos… e a 
reflexão desta Comissão, visando a tomada de decisões estratégicas, com consequências visíveis 
nos planos de melhoria e nos processos de autorregulação; 

 CAI/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do ano 
letivo  

Atas da CAI e relatórios/Lista de 
verificação  

• Apreciação dos relatórios de monitorização e avaliação do plano de melhoria pelo Conselho 
Pedagógico; 

Pres. CP/Membros CP  CP/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do ano 
letivo  

Atas do CP/Lista de verificação  

• Aprovação dos relatórios de monitorização e avaliação do plano de melhoria pelo Conselho 
Geral; 

Coord. CAI/CP, CG, 
Lideranças intermédias, 
Resp. Pág. Internet 

CG/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do ano 
letivo  

Atas do CG/Lista de verificação  

• Divulgação dos relatórios de monitorização e avaliação do plano de melhoria à comunidade 
educativa, quer através do Conselho Geral e Conselho Pedagógico, quer de outros meios 
considerados pertinentes e ajustados. 

 CAI/final do ano letivo Atas do CP, CG e de órgãos 
intermédios e Pág. Internet/Lista de 
verificação 
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ANEXO 

 

PLANO DE AÇÃO PARA A MELHORIA 

ARTICULADO COM O TRABALHO QUE JÁ SE DESENVOLVE NO AGRUPAMENTO 

(Inclui as ações que já se implementavam, destacando as novas a azul) 
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PLANO DE AÇÃO PARA A MELHORIA 

ARTICULAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA COM O TRABALHO QUE JÁ SE DESENVOLVE NO AGRUPAMENTO 

(Inclui as ações que já se implementavam, destacando as novas a azul) 

DOMÍNIO: RESULTADOS 

CAMPO DE ANÁLISE: RESULTADOS ACADÉMICOS 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

A identificação de 
fatores explicativos 
do (in)sucesso 
académico para 
implementação de 
práticas educativas 
com efeitos nas 
aprendizagens e na 
melhoria dos 
resultados.  
 

Analisar e refletir, a nível de 
Departamento, sobre as propostas para 
melhoria do rendimento escolar dos 
alunos, elaboradas a nível dos 
Subdepartamentos; 
 
Analisar de forma reflexiva e rigorosa as 
dificuldades dos alunos, com particular 
enfoque nos fatores internos explicativos 
do insucesso escolar; 
 
Analisar a relação entre a classificação 
interna e externa dos alunos. 
 
Mobilizar a informação para a 
reorientação da ação educativa. 

 

• Continuidade de inclusão da “Análise dos Resultados Escolares” (trimestrais) e da “Análise da 
relação entre os resultados da Avaliação Interna e Externa” no agendamento de reuniões de 
Subdepartamentos e Departamentos, sob orientações de articulação dos coordenadores de 
departamento; 

Coordenadores de 
Departamento e de 
Subdepartamento 
(Coord. Subdep.)/ 
Docentes (Doc.) 

Departamentos e 
Subdepartamentos/ 
Finais de período 

Documento da “Análise dos 
Resultados Escolares” e atas de 
Dep. e Subdep. 

• Proposta de uma meta de sucesso clara por disciplina/área disciplinar, considerando o 
histórico dos anos anteriores; 

 Subdepartamentos 
/início do ano letivo 

Documento de apoio às metas do 
Projeto Educativo do Agrupamento 
(PEA) 

• Criação da Comissão de Análise dos Resultados constituída pelos coordenadores de 
departamento que superintende o processo de análise dos resultados escolares trimestrais e, 
ainda, por um E.E. e um Aluno que colaboram, dando sugestões e divulgando; 

Direção/Docentes  Direção e Conselho 
Pedagógico (CP)/início do 
ano letivo 

Lista de Constituição das Comissões 
de Trabalho 

• Análise do documento de continuidade de trabalho colaborativo (Plataforma Office 365) 
“Análise dos resultados da avaliação” trimestral, que analisa os resultados por disciplina, ano de 
escolaridade e ciclo, comparativamente com o mesmo período do ano letivo anterior (1.º 
período) ou com o período anterior (2.º e 3.º períodos), com recurso à exportação de dados do 
programa alunos e gráficos/tabelas, indagando dos “fatores que estão na origem do insucesso” e 
das “estratégias de remediação para melhorar os resultados escolares”, de forma a promover 
planos de melhoria efetiva das aprendizagens. 

Coord. Comissão de 
Análise dos Resultados 
(CAR)/ Coordenador de 

Departamento (Coord. 
Dep.) e Docentes 

Dep., Subdep. e CAR/ 
Final de cada período 

Documento de análise dos 
Resultados 

• Continuidade de análise trimestral por parte de cada Departamento (conselho de 
coordenadores), após reflexão no seio dos diferentes Subdepartamentos, dos resultados 
escolares da Classificação de Frequência dos alunos, de acordo com o respetivo documento de 
análise, assim como, em Conselho de Turma. 

Coord. CAR/Coord. 
Dep., Coord. Subdep. e 
Diretores de Turma 
(DT) 

CAR, Dep., Subdep. e 
Conselho de Turma (CT) 
/Final do 1.º, 2.º e 3.º 
Períodos 

Atas de Dep. e Subdep./Lista de 
verificação 

• Continuidade de sugestões de formas de atuação no domínio da aplicação de estratégias para 
combater o insucesso escolar, por parte dos Departamentos e Subdepartamentos. 

Coord. de 
Departamento e 
Subdep. e DT/ Doc.  

Departamento, 
Subdepartamento e CT 
/Final do 1.º, 2.º e 3.º 
Períodos 

Documento de análise dos 
Resultados e Atas/Lista de 
verificação 

• Continuidade de elaboração, em trabalho colaborativo dos coordenadores de departamento e 
coordenadores de subdepartamento, do documento “Análise dos resultados da avaliação”, para 
análise/reflexão em C.P. e Comissão de Avaliação Interna (Autoavaliação). 

Conselho de 
Coordenadores/Coord. 
de Departamento e 
Subdepartamento 

Departamento e 
Subdepartamento/Final 
do 1.º, 2.º e 3.º Períodos 

Documento de análise dos 
Resultados 

• Análise do documento de continuidade de “Análise da relação entre os resultados da 
Avaliação Interna e Externa” aplicado a nível do nono ano, e dos demais anos de escolaridade 
com Provas de Aferição, considerando a prova de avaliação externa, a comparação dos 
resultados escolares de cada turma e ano de escolaridade e as medidas preconizadas para 
melhorar os resultados escolares, de forma a promover planos de ação de melhoria efetiva das 
aprendizagens; 

Coord. de 
Departamento e 
Subdep. e DT/ Doc.  

Dep., Subdep., CT/3.º 
período 

Atas de Dep., Subdep. e CT e  
documento específico/Lista de 
verificação 

• Análise do documento de continuidade de “Análise da relação entre os resultados da 
Avaliação Interna e Externa, por parâmetros” aplicado a nível do nono ano, e dos demais anos 
de escolaridade com Provas de Aferição, considerando a comparação dos resultados escolares 
de cada turma e ano de escolaridade e as medidas preconizadas para melhorar os resultados 
escolares, de forma a promover planos de ação de melhoria efetiva das aprendizagens; 

Coord. de 
Departamento e 
Subdep. e DT/Doc.  

Subdep., CT/3.º período  Atas de subdep. e doc 
específico/Lista de verificação 
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• Continuidade de análise da relação entre a Avaliação Interna e a Avaliação Externa dos alunos, 
nas disciplinas com avaliação externa, pelo Subdepartamento e ao nível do Departamento; 

Coord. de 
Departamento e 
Subdep./Doc.  

Dep. e Subdep./3.º 
período  

Atas de Dep. e Subdep., e doc. 
específico/Lista de verificação 

• Continuidade de análise da relação entre a Avaliação Interna e a Avaliação Externa, por 
parâmetros dos alunos, nas disciplinas com avaliação externa, pelo Subdepartamento e ao nível 
do Departamento; 

   

• Continuidade de divulgação, à comunidade educativa, dos documentos de análise/reflexão 
através da plataforma Office 365 (OneDrive), página do agrupamento/facebook e reuniões, 
assim como, através de afixação e entrega de panfletos/resumos e envio por correio eletrónico 
e/ou contacto personalizado. 

Pres. CP e Coord. 
Comissão de Avaliação. 
Interna (CAI)/doc. CP e 
CAI 

Dep. e Equipa TIC 
(ETIC)/ao longo do ano 
letivo 

Documentos específicos, Pág. 
Internet e facebook/Lista de 
verificação 

• Proposta de reformulação do Plano de Melhoria em função das ações propostas para a 
melhoria das aprendizagens para o CP e Comissão de Avaliação Interna (Autoavaliação). 

Coord. de Dep. e 
Subdep./Conselho de 
Coordenadores e CP 

Conselho de 
Coordenadores, CP e CAI 
/ao longo do ano letivo 

Plano de melhoria e Propostas/Lista 
de verificação 

Rentabilização das 
estratégias/medidas 
de apoio disponíveis 

Melhorar os resultados escolares dos 
alunos; 
  
Melhorar os resultados da avaliação 
externa; 
 
Implementar práticas preventivas do 
abandono escolar   

 

• Continuidade de promoção de práticas de articulação vertical e horizontal na gestão 
curricular; 

Coord. de Dep. e  
Subdep./ docentes 

Reuniões de articulação  
vertical/ início do ano e 
final dos período 

Atas de articulação e Subdep, Planos 
de trabalho do Dep. e do Subdep. 

• Continuidade de planificação de ações considerando, valorizando interesses, saberes, 
conhecimentos, aptidões (individuais e grupais) dos alunos; 

Coord. de Dep., de 
Subdep., de EE e 
DT/docentes 

Subdep./CT no Início do 
ano letivo e final dos 
Períodos  

Atas, PT/Lista de verificação; 

• Continuidade de diferenciação pedagógica em sala de aula; Lideranças 
Intermédias/Coord. de 
Dep., de EE, DT e SPOE  

Subdep. e CT/no Início do 
ano letivo,  Final do 1.º, 
2.º e 3.º Períodos e 
mensal; 

Atas/Lista de verificação; 

• Continuidade de promoção e reforço da articulação entre as diferentes estruturas; Direção e Lideranças 
Intermédias/ 
Coordenadores 

Estruturas de supervisão 
educativa/ao longo do 
ano letivo; 

Atas Planos de Acompanhamento 
Pedagógico/Lista de verificação 

• Continuidade de elaboração de testes uniformizados na avaliação sumativa, com os respetivos 
critérios de aplicação/correção, no 1.º Ciclo e implementação nos outros ciclos. 

Coord. de Dep., e de 
Subdep., /docentes 

Subdep./trimestral Planos de trabalho do Subdep. e 
Atas/Lista de verificação 

• Continuidade de promoção e intensificação de trabalho individualizado com os alunos que 
apresentam dificuldades; 

DT e Lideranças 
Intermédias/Docentes 

CT/ao longo do ano  Atas de CT, PT e Planos de 
Acompanhamento/Lista de 
verificação 

• Constituição de grupos de homogeneidade nas disciplinas de português e matemática, dentro 
de cada ano e/ou em cada escola; 

Direção/CT e C. 
Horários e Doc. 

CT, C. Horários e 
Subdepartamentos/ 
Início do ano letivo 

Plano Turma (PT) e Atas/Lista de 
verificação  

• Continuação da coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas 
colaborativas. 

Direção e Coord. 
Dep./docentes 

Direção/ no início do ano 
letivo e quando se 
justificar 

PT, Sumários/Lista de verificação 

• Projeto “Turma Mais” alargado no 1.º Ciclo e implementar no 2.º Ciclo; Direção/ Coord. Dep., 
Coord. do Projeto 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Projeto, atas, relatórios/Lista de 
verificação 

• Organizar ações de sensibilização para os alunos e encarregados de educação quanto à 
necessidade e possibilidade dos alunos concluírem os respetivos percursos formativos.  

Direção/Centro de 
Formação  

Direção e Coord. da 
Formação/início do ano 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 

• Apurar junto dos pais e/ou encarregados de educação quais os problemas ou 
constrangimentos que condicionam o sucesso escolar/abandono dos seus educandos.  

DT/doc. do CT CT/no início do ano e 
quando se justificar 

PT/Atas/Lista de verificação 

•Intervir numa perspetiva preventiva e de correção, sobre os alunos reincidentes em 
comportamentos desajustados. 

Coord. EMDA e DT 
/EMDA e doc. 

EMDA e CT/ao longo do 
ano letivo 

PT/Atas/Lista de verificação 

• Facultar ações de formação e acompanhamento no âmbito da utilização dos quadros 
interativos, potenciando a sua utilidade. 

Coord. Formação/CFAE 
e Formadores 

C. Formação Plano de Formação/Lista de 
verificação 

• Reforço da utilização do quadro interativo na sala de aula Docentes/C. Formação 
e ETIC 

Aula/ao longo do ano 
letivo 

Planificação Individual/Lista de 
verificação 

Promoção de uma 
cultura de 
participação, de 

Envolver, responsabilizar os EE no 
acompanhamento do percurso escolar 
dos seus educandos; 

• Envolvimento dos Enc. de Educação na construção de um Plano de Trabalho para:  
- criação de um tempo e espaço para estudo autónomo; 
- supervisionar o trabalho do educando (organização, apresentação, material ….); 

DT/Docentes CT e 
Encarregados de 
Educação (EE) 

Reuniões com EE/no 
início e no final de cada 
período; 

Plano de trabalho/Lista de 
verificação 
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corresponsabiliza-
ção pelos 
resultados 
académicos 

 
Promover uma relação de 
complementaridade com os EE; 
 
Envolver os alunos nas tomadas de 
decisões visando o sucesso académico;  
Valorizar o Mérito Académico; 
 

Motivar, envolver e responsabilizar os 
alunos para a melhoria dos seus 
resultados. 

• Convocação dos encarregados de educação dos alunos com menor sucesso escolar, visando a 
corresponsabilização pelo sucesso dos alunos;  

DT/Docentes e EE 
Reuniões com EE/ao 
longo do ano letivo 

Planos de Acompanhamento 
Pedagógico e PT/Lista de verificação 

• Continuação e intensificação de promoção de reuniões com o encarregado de educação do 
aluno que apresenta dificuldades para melhor o conhecer, cem como os seus contextos, de 
forma a direcionar mais corretamente as ações a implementar; 

Coord. DT/DT, 
Docentes e EE 

CT, reuniões com EE/ou 
aluno ao longo do ano 
letivo 

Planos de Acompanhamento 
Pedagógico e PT/Lista de verificação 

• Continuidade de valorizar o sucesso académico, propondo alunos para o Quadro de Mérito; Coord. Dep.. e 
Subdp./Docentes 

Proposta de alunos ao 
Quadro de Mérito no 
final do ano letivo; 

Publicitação do Quadro de Mérito; 

• Continuidade de contemplar e intensificar momentos de autoavaliação dos alunos; Doc. e DT/Alunos 
CT/final de cada período 
e (final de unidades 
didáticas). 

Registo de Autoavaliação dos Alunos 
(documento próprio) e 
Sumários/Lista de verificação 

• Envolvimento dos alunos na construção de um Plano de Trabalho para criação de hábitos e 
métodos de trabalho e estudo; 

Doc. Apoio ao Estudo 
ou Apoios 
Educativos/Docentes e 
alunos 

CT/início do ano letivo PT e Plano de trabalho dos alunos/ 
Lista de verificação 

• Participação dos alunos na definição de regras, rotinas e atividades; Doc. e DT/Docentes e 
alunos 

CT/início do ano letivo PT, Sumários/Lista de verificação 

• Intensificação do envolvimento dos alunos na planificação de conteúdos a trabalhar, 
motivando-os, responsabilizando-os. 

 
CT/ao longo do ano letivo PT, Sumários/Lista de verificação 
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DOMÍNIO: RESULTADOS 

CAMPO DE ANÁLISE: RESULTADOS SOCIAIS 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver 
Responsável/Recurs

os 

Execução da Ação 

/Calendarização 

Monitorização/Avaliação 

interna 

A diversificação de 
dispositivos de 
auscultação e 
promoção de uma 
cultura de 
envolvimento dos 
alunos e dos pais e 
encarregados de 
educação nas 
decisões que lhe 
dizem respeito, 
visando a sua 
corresponsabilizaçã
o na vida escolar.  
 

Promover a participação/adesão de 
alunos aos projetos e clubes; 

 Continuidade de atualização sistemática da página da internet e facebook com link para 
Dinamização dos projetos e clubes. 

Coord. dos 
Projetos/Resp. Pág. 
Internet e Resp. 
Facebook 

NP e ETIC/ao longo do 
ano letivo 

Pág. Internet e facebook/Lista de 
verificação 

Desenvolver, de forma intencional, o 
papel interventivo dos alunos no 
quotidiano escolar; 

 Criação de uma cerimónia de tomada de posse dos alunos que fazem parte da Associação de 
Estudantes com divulgação das principais ideias e medidas a adotar, conferindo uma maior 
responsabilidade a estes alunos. 

Direção/A.E. , Coord. de 
escola, Coord. DT 
 

AE/ao longo do 
quadriénio 
 

Atividade de cerimónia de 
posse/Lista de verificação 

 Continuidade de dinamização e participação mais ativa dos alunos que fazem parte da 
Associação de Estudantes.    

Resp. AE/Alunos da AE  Número de assembleias 
concretizadas, presenças nas 
assembleias/Lista de verificação 

Articular o PAA com o Projeto Educativo, 
de forma sustentada, de forma a 
perceber-se que as atividades planeadas 
concorrem para a consecução dos 
objetivos definidos; 

 Continuidade de comprometimento da AE na proposta de atividades para o Plano de 
Atividades Anual.  

Resp. AE/AE e Coord. 
PAA 

AE/início do ano letivo Plano de Atividades Anual/Lista de 
verificação 

 Realização de reuniões entre delegados de turma, por ano de escolaridade, a fim de serem 
apresentadas propostas para o plano de atividades anual, clubes e projetos. 

Coord. DT/delegados 
de turma, Coord. do 
PAA e Coord. NP 

A.E./início do ano letivo PAA e Relatório NP/Lista de 
verificação 

 Nas propostas de atividades do Plano de Atividades Anual (resumo da atividade), especificar 
as tarefas atribuídas aos alunos na organização e na realização das referidas atividades; 

Dinamizadores das 
atividades do 
PAA/Alunos 

C. PAA/final e início do 
ano letivo 

PAA/Lista de verificação 

Melhorar o interesse, empenho e 
motivação intrínseca dos alunos pelas 
atividades escolares; 

 Continuidade da participação do delegado nas reuniões intercalares em que deve apresentar 
os aspetos positivos e os problemas da turma com possíveis sugestões de melhoria do 
processo educativo.  

DT/delegados de turma  DT/reuniões intercalares 
e mensais 

Atas de C.T./Lista de verificação 

 Realização de assembleias de turma em Cidadania para análise das sugestões. DT/Alunos Aula de Cidadania/ao 
longo do ano letivo 

Planificação de cidadania/Lista de 
verificação 

 Continuidade de reuniões mensais com os delegados/subdelegados para discussão de 
assuntos do seu interesse. 

Coord. DT/delegados e 
subdelegados 

C. DT/mensal Plano de trabalho das reuniões de 
delegados e subdelegados/Lista de 
verificação 

Envolver os alunos no diagnóstico de 
situações problemáticas e na tomada de 
decisões 

 Continuidade no envolvimento dos alunos nas atividades extracurriculares, criando 
mecanismos que favorecem, incentivam e premeiam a sua participação nessas atividades.  

Dinamizadores das 
atividades 
extracurriculares e 
DT/Docentes e alunos 

Subdepartamentos/final 
e início do ano letivo 

PAA e respetivas atividades 
extracurriculares e PT/Lista de 
verificação 

 Criação e validação de um historial de participação individual em atividades extracurriculares, 
com efeitos de distinção no Quadro de Valores.  

DT/CT CT/Doc. Atas, PT e propostas para o Quadro 
de Valores/Lista de verificação 

 Continuidade na implementação do Quadro de Mérito e Quadro de Valores a todos os anos 
de escolaridade. 

Coord. DT/DT C. DT/final do ano letivo Publicitação do Quadro de Valores e 
Quadro de Mérito/Lista de 
verificação 

 Continuidade na concretização de ações de sensibilização dinamizadas nas turmas através do 
Gabinete de Apoio ao Aluno, questionando, primeiro, os alunos, sobre as temáticas que 
gostariam de ver abordadas; 

Responsável pelo GAA 
/DT e alunos 

GAA/ao longo do ano 
letivo 

Relatórios e Plano de trabalho do 
GAA/Lista de verificação 

 Integração de um representante dos alunos na Comissão de Avaliação Interna. Direção/CAI Direção e CAI/inicio do 
ano letivo 

Lista de constituição das Comissões 
de trabalho/Inquéritos de satisfação 
e Lista de verificação 

 Participação dos alunos nos inquéritos de satisfação. Coord. CAI/CAI e alunos CAI/ao longo do ano Relatório do CAI/Inquéritos de 
satisfação e Lista de verificação 

 Colocação de «Caixas de sugestões» em diferentes espaços da escola. Direção, Coord. 
Estabelecimento e 
Coord. CAI/Alunos 

Direção e CAI/início do 
ano letivo 

Relatório de sugestões/Lista de 
verificação 
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A implementação de 
dinâmicas eficazes 
de combate e 
prevenção do 
abandono escolar 
com reflexos 
positivos no 
percurso escolar dos 
alunos. 

Aprofundar o estabelecimento de 
protocolos com entidades empresariais 
com vista à empregabilidade dos alunos 
que concluem cursos 
vocacionais/profissionais 

 Proposta de criação de cursos profissionais com saídas mais ajustadas para o mercado de 
trabalho existente na localidade onde vivem os nossos alunos (por ex: indústria do calçado); 

Direção/Doc. Direção/final do ano 
letivo 

Propostas da REDE DE OFERTA 
FORMATIVA e Protocolos com 
instituições locais/Lista de 
verificação 

Implementar mecanismos de 
acompanhamento do percurso escolar 
dos alunos, prevendo indicadores que 
permitam (re)orientar o processo 
formativo; 

 Maior intervenção dos serviços de psicologia na reorientação vocacional/profissional dos 
alunos. 

Psicóloga/ alunos SPOE/final de ano letivo Plano de trabalho e relatório do 
SPOE/Lista de verificação 

 Organizar um roteiro com um conjunto de procedimentos a observar pelo aluno antes de ser 
aceite a anulação de matrícula.  

Coord. DT e 
Psicóloga/DT 

 Atas de C. DT/Lista de verificação 

 Continuidade de Controlar de forma rigorosa e mais eficaz as faltas dadas sem justificação, 
cumprindo e fazendo cumprir o estabelecido na Lei nº.51/2012 (Estatuto do Aluno), 
solicitando a participação dos encarregados de educação no processo motivacional dos 
educandos. 

DT/ EE CT/ao longo do ano letivo Atas de CT e registos de 
comunicações e atendimentos aos 
EE/Lista de verificação 

 Implementar mecanismos de sinalização de situações problemáticas indiciadoras de 
abandono. 

   

 Continuidade do trabalho que está a ser desenvolvido entre a interlocutora do Agrupamento 
de Escolas (AE) e a CPCJ, com reuniões periódicas. 

Interlocutora do 
AE/CPCJ 

Interlocutora/ao longo 
do ano letivo 

Relatório da interlocutora com a 
CPCJ/Lista de verificação 

 Continuidade/reforço do acompanhamento dos alunos em risco de abandono escolar pelo 
SPOE. 

Psicóloga/ DT e alunos SPOE/ao longo do ano 
letivo 

Atas de CT e relatório do SPOE/Lista 
de verificação 

 Definição/reformulação dos critérios para a constituição de turmas de percurso diferente do 
normal. 

Direção/DT e SPOE  Relatório do SPOE/Lista de 
verificação 
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DOMÍNIO: RESULTADOS 

CAMPO DE ANÁLISE: RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

Elevar o nível de 
satisfação da 
comunidade 
educativa, em 
particular dos pais e 
encarregados de 
educação, sobre o 
serviço prestado 
pelo agrupamento. 

Promover o bem-estar e a relação com a 
escola;  
Melhorar a oferta ao nível das instalações 
desportivas. 
Articular as atividades letivas no 1.º ciclo 
com as respetivas atividades de 
enriquecimento curricular, promovidas 
pela autarquia. 
 
Promover a componente de apoio à 
família. 

• Desenvolvimento, em articulação com os EE, de projetos de enriquecimento e embelezamento 
enobrecendo os diferentes espaços dos respetivos estabelecimentos escolares.  

Coord. de Projetos/ 
Docentes 

Núcleo de Projetos e EE/ 
Final do ano letivo 

Atas do Núcleo de projetos e lista de 
projetos/Lista de verificação 

• Desenvolvimento, em articulação com os EE, de projetos de criação de espaços dinâmicos para 
o desporto, para a arte e para a socialização. 

   

• Continuidade da articulação das atividades letivas no 1.º ciclo com as Atividades de 
Enriquecimento Curricular promovidas pela autarquia. 

Direção/Autarquia 
 

Direção/final e início do 
ano letivo 
 

Horários das turmas e dos docentes 
do 1.º ciclo/Lista de verificação 
 

• Continuidade da promoção de prolongamento de horário no 1.º ciclo, em articulação com a 
autarquia e com as associações de pais. 

Direção/Associação de 
Pais,  EE e AE 

Direção/ao longo do ano 
(períodos da manhã, 
tarde e almoço, fora do 
horário letivo 

Registo na Direção/Lista de 
verificação 

Promover o sentido de pertença.  
Melhorar o envolvimento dos pais e 
encarregados de educação na vida da 
Escola.  
Envolver os Encarregados de Educação 
nas dinâmicas de organização e gestão 
pedagógica da escola.   
Corresponsabilizar os pais na assiduidade 
e nos comportamentos dos alunos. 

• Calendarização e realização de reuniões de assembleia com os encarregados de educação;  Coord. DT/EE e 
Delegados de turma  

Coordenação dos 
DT/início do ano letivo  

Atas/Lista de verificação  

• Calendarização e realização de reuniões de assembleia com os delegados de turma;     

Maior responsabilização por parte dos alunos e respetivos Encarregados de Educação, para a 
importância do percurso escolar do aluno (chamar E-Educ. aos serviços de psicologia da escola 
para sensibilização para o tema nos casos mais graves);  

DT/CT e Psicólogo  SPOE/ao longo do ano 
letivo  

Registos de atendimento no 
SPOE/Lista de verificação  

• Continuidade de receção aos Pais/Encarregados de Educação pela Direção, individualmente, por 
solicitação dos mesmos; 

Encarregados de 
educação/Membros da 
Direção 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Registos de atendimentos pela 
Direção/Lista de verificação 

• Continuidade/Reforço da promoção de ações de formação para pais e encarregados de 
educação e alunos.  

Coord. Formação e 
Diretor do 
CFAE/Formadores  

C. Formação e 
CFAE/início do ano letivo  

Plano de Formação/Lista de 
verificação  

• Proporcionar atividades formativas promotoras de envolvimento escola/comunidade. 
(Fomentar gradualmente a inclusão de uma escola também dos pais) 

   

Concretização de Ações de Formação/Workshops sobre a temática da indisciplina.     

Aplicação de inquéritos por questionário sobre as variadas dinâmicas da escola. Coord. CAI/Membros 
da CAI  

CAI/ao longo do ano 
letivo  

Relatório do CAI/Lista de verificação  

• Realização de reuniões da Direção com a Associação de Pais e Encarregados de Educação e com 
a Associação de Estudantes.   

Direção/Associação de 
Pais e EE e AE  

Direção/ao longo do ano 
letivo  

Reuniões com intervenção de 
elementos da Direção/Listagem  

Criação de condições/situações para que os pais participem/acompanhem a vida escolar, 
incentivados por motivos positivos. 

DT/CT CT/ao longo do ano letivo Atas do CT/Lista de verificação 

Promover a satisfação;  
Promover um clima favorável ao 
envolvimento e à colaboração .  
Valorizar os contributos dos 
trabalhadores para o funcionamento da 
escola; 

• Continuidade na elaboração de inquéritos aos professores, funcionários, encarregados de 
educação e alunos, com o objetivo de identificar pontos fracos e pontos fortes da escola, assim 
como possíveis sugestões de melhoria. 

Coord. CAI/Membros 
da CAI, Docentes, PND, 
EE e Alunos 

CAI/Final do 3.º período 
 

Relatório da CAI/Lista de verificação 
 

• Continuidade na realização do tratamento estatístico dos inquéritos e elaboração de um 
relatório crítico com medidas a tomar, com posterior divulgação à comunidade escolar por parte 
da equipa de avaliação interna. 

   

• Criar espaços físicos e digitais de manifestação da opinião e sugestão de melhoria pela 
comunidade. 

Direção e Coord. de 
Estabelecimento/PND e 
Resp. facebook 

Direção C. Est./ao longo 
do ano letivo 

Instrumentos de recolha de 
opinião/Lista de verificação 

Incrementar maior visibilidade da 

valorização dos sucessos académicos dos 

alunos; 

• Utilizar a página da escola e/ou facebook para dar maior visibilidade aos sucessos académicos 

dos alunos (links para quadro de mérito, melhores trabalhos realizados pelos alunos por ano de 

escolaridade, …) 

Resp. Atividades 

(Quadro de Mérito, 

Exposições...)/Resp. 

Pág. Internet e/ou 

Resp. facebook 

Órgãos proponentes das 

atividades/ao longo do 

ano letivo 

Página da Internet e/ou facebook e 

Avaliação das atividades/Lista de 

verificação 
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Promover atividades conjuntas da 

comunidade educativa 

• Aproximar a comunidade das práticas autoavaliativas por realização de maior número de 

atividades conjuntas. 

Coord. PAA/Órgãos 

proponentes das 

atividades 

C. PAA/final e início do 

ano letivo 

Relatórios de avaliação do PAA/Lista 

de verificação 

Dinamizar o site e facebook  da escola. • Dinamização, de modo diferente, do site da escola, com interligações a todos os Departamentos, 

Associações de Pais e com itens de ligações às redes sociais (por ex: faceboock), incrementando a 

circulação de informação pela comunidade escolar. 

Resp. Pág. Internet e 

Resp. 

Facebook/Comunidade 

educativa 

ETIC/ao longo do ano 

letivo 

Pág. Internet e facebook/Lista de 

verificação 

Diminuição das situações de indisciplina 
dentro e fora da sala de aula;  

Redução das faltas de caráter disciplinar. 

• Maior operacionalização por parte da Equipa Multidisciplinar de Apoio e da Equipa de Mediação 

de Conflitos;  

Coord. EMDA e Coord. 

EMC/Docentes das 

equipas  

EMDA e EMC/ao longo do 

ano letivo  

Relatórios da EMDA e EMC/Lista de 

verificação  

• Continuidade/reforço de implementação de tutoria de pares (padrinhos). Coord. DT/Alunos C. DT/início do ano letivo "Padrinhos"/Listagem 

• Maior entendimento por parte dos pais/encarregados de Educação na exigência urgente de 

cumprimento de regras exigidas no contexto escolar. 

DT/Enc. Educação CT/ao longo do ano letivo Atas do CT e registos de 

atendimento aos Enc. de 

Educação/Lista de verificação 

• Proceder à organização e categorização das referências comportamentais na aula, ajustando 

as qualificações e tipificação dos comportamentos, com base em diligências e pareceres 

técnicos dos SPOE.  

DT/SPOE CT/ao longo do ano letivo Atas do CT e registos de 

atendimento aos Enc. de 

Educação/Lista de verificação 

 

• Fazer circular por todas as salas a informação das medidas corretivas sancionatórias dos 

alunos com maior incidência.  

Coord. EMDA/EMDA EMDA/ao longo do ano 

letivo 

Comunicações da EMDA/Lista de 

verificação 

• Conceção e Implementação de um Plano de Ação para a Indisciplina.   Plano de Ação para a 

Indisciplina/Lista de verificação 

• Formação de professores para aquisição de competências para a resolução de problemas 

de indisciplina na sala de aula. 

Coord. 

Formação/Formadores 

CFAE/ao longo do ano 

letivo 

Plano de Formação/Lista de 

verificação 

Melhorar o quotidiano educativo, com 
impacto nos resultados escolares.  

Implementar uma dinâmica concertada 

na mobilização da comunidade 

educativa. 

Operacionalização, por toda a comunidade educativa, das medidas que integram o plano de 

melhoria. 

Coord. CAI/Membros 

do CAI 

CAI/ao longo do ano 

letivo 

Atas da CAI/Lista de verificação 
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DOMÍNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

CAMPO DE ANÁLISE: PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

Práticas de 
planeamento anual 
do trabalho de cada 
Departamento e 
respetivos 
Subdepartamentos. 

Planificar anualmente o trabalho do 
Departamento: 

- Calendarização das reuniões e 
previsão de ordens de trabalho. 
- Elaboração do índice de documentos 
a elaborar por cada Departamento e 
respetivos Subdepartamentos. 

• Continuidade de inclusão da Planificação Anual do trabalho do Departamento/ 
Subdepartamento no agendamento de reuniões; 
 

Coord. Dep./Docentes 
Dep. 

Dep./Início do ano letivo 
 

Atas Dep. e Subdep. e Planos de 
trabalho/Lista de verificação 

• Continuidade de Planificação Anual do Trabalho do Departamento; 
 

 Dep./Ao longo ano letivo  

• Continuidade de reajustamento da Planificação Anual do trabalho do Departamento.    

Práticas de 
Planificações 
didáticas efetuadas 
a nível de 
Subdepartamentos 

Refletir em Departamento sobre as 
Planificações Didática efetuadas a nível 
dos Subdepartamentos 
Incluir nas Planificações (Anuais e 
Trimestrais) as metas e 
descritores/competências a desenvolver, 
bem como a sua relação com os 
conteúdos, as atividades e estratégias 
selecionadas, os materiais curriculares e 
recursos didáticos selecionados, e as 
modalidades e critérios de avaliação. 
 

• Definição e análise/reformulação/uniformização de critérios para a elaboração das Planificações 
Didáticas e respetivo modelo, que incluam articulação horizontal e vertical. 

Pres. CP/Membros CP  CP/Final e/ou início do 
ano letivo 

Atas do CP/Lista de verificação 

• Análise da continuidade/reformulação do documento modelo de planificação didática anual, 
trimestral, por ano e ciclo (onde constem, de acordo com as orientações curriculares, as metas e 
descritores/objetivos/ competências a desenvolver, bem como a sua relação com os conteúdos, 
as atividades e estratégias selecionadas, os materiais curriculares e recursos didáticos 
selecionados, e as modalidades e critérios de avaliação); 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. 

Subdep./Início do ano 
letivo  

Atas de Subdep. e planificações/Lista 
de verificação 

• Continuidade de elaboração/reformulação das planificações didáticas anuais e trimestrais. Coord. Dep./Doc. Dep. Dep./Início do ano letivo Atas de Dep./Lista de verificação 

• Continuidade de reflexão em Departamento sobre as Planificações Didáticas efetuadas a nível 
dos Subdepartamentos.  

   

• Análise da grelha/formulário de trabalho colaborativo de todos os docentes, por departamento, 
(plataforma Office 365) de verificação do grau de cumprimento das planificações didáticas; 

   

• Continuidade de análise dos dados registados na grelha/formulário do grau de cumprimento 
das planificações didáticas nas respetivas reuniões de Subdepartamento; 

Doc. Dep./(Trab. 
Individual) 

Trab. Individual/Finais de 
período 

Grau de cumprimento das Planif. 
Didática/Formulário 

• Continuidade de exportação, pelos coordenadores de departamento, dos dados da 
grelha/formulário do grau de cumprimento das planificações didáticas para dar a conhecer ao CP 
a análise e avaliação, por parte do Departamento, do cumprimento das Planificações Didáticas 
dos Subdepartamentos;  

Coord. Dep./Doc. Dep Dep./Final do 2.º e 3.º 
períodos e final de ano 
letivo 

Relatório do grau de cumprimento 
das planificações didáticas/Lista de 
verificação 

• Continuidade de reajustamento das planificações didáticas e de implementação das medidas 
propostas para cumprimento dos programas; 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. 

Subdep./ao longo do ano 
letivo  

Atas de Subdep. e Planificações 
Didáticas/Lista de verificação 

• Continuidade de promoção de sessões de discussão/esclarecimentos e/ou participação em 
formação que venha a ser superiormente disponibilizada relativamente às inovações 
curriculares que venham a ser implementadas, de forma a agilizar procedimentos e realização 
atempada das planificações; 

Coord. Formação/CFAE CFAE/ao longo do ano 
letivo 

Plano de formação/Lista de 
verificação 

Incluir nas Planificações (Anuais e 
Trimestrais) as metas e 
descritores/competências a desenvolver, 
bem como a sua relação com os 
conteúdos, as atividades e estratégias 
selecionadas, os materiais curriculares e 
recursos didáticos selecionados, e as 
modalidades e critérios de avaliação. 

• Continuidade de procedimento de uniformização de critérios para a elaboração de 
planificações trimestrais e anuais, através da criação de um documento modelo (onde constem, 
de acordo com as orientações curriculares, as metas e descritores/objetivos/competências a 
desenvolver, bem como a sua relação com os conteúdos, as atividades e estratégias 
selecionadas, os materiais curriculares e recursos didáticos selecionados, e as modalidades e 
critérios de avaliação), para apresentar ao CP para aprovação. 

Coord. Dep./Doc. Dep.  Subdep./ao longo do ano 
letivo 

Atas de Subdep. e Planificações 
Didáticas/Lista de verificação 

• Continuidade de elaboração/retificação/reajustamento das Planificações Anuais e Trimestrais, 
de acordo com o documento modelo elaborado; 

   

Práticas de 
articulação 
curricular 
vertical/horizontal 
assentes nas metas 
curriculares. 

Refletir relativamente à articulação 
curricular horizontal e vertical 
 
Contextualização curricular das 
atividades do plano, associadas ao tema 
do Projeto Educativo. 
 

• Continuidade de agendamento de reuniões específicas de articulação curricular; Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. 

Articulação/Início do ano 
letivo 

Atas de Articulação Curricular/Lista 
de verificação 

• Continuidade de calendarização e programação da articulação curricular vertical/horizontal;    

• Continuidade de inclusão da articulação vertical nas Planificações por ciclos/anual;    

• Continuidade de inclusão da articulação horizontal na planificação didática do Departamento.    

• Continuidade de análise das grelhas de planificação da articulação curricular horizontal às 
diferentes disciplinas; 
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Promover atividades conjuntas de 
articulação curricular horizontal e 
vertical planeadas em 
Departamentos/Subdepartamentos. 
 
Promover atividades conjuntas de 
articulação curricular horizontal 
planeadas em conselho de turma. 
 

• Continuidade de análise das grelhas de planificação da articulação curricular vertical entre 
ciclos; 

   

• Continuidade de preenchimento das grelhas de planificação da articulação curricular horizontal 
às diferentes disciplinas; 

  Grau de cumprimento da Planif. da 
Articulação/Lista de verificação 

• Continuidade de preenchimento das grelhas de planificação da articulação curricular vertical 
entre ciclos; 

   

• Continuidade de análise e propostas de articulação: das dificuldades de aprendizagem dos 
alunos e proposta de estratégias para a sua superação; a análise do abandono escolar e propostas 
para a redução do abandono escolar; análise dos comportamentos inadequados, da violência em 
meio escolar e ou situações de bullying/medidas de prevenção de comportamentos inadequados. 

 Articulação/2.º período  

• Continuidade/Reforço de proposta de atividade de articulação vertical a incluir no Plano Anual 
de Atividades, considerando o tema do Projeto Educativo; 

 Articulação/Final do ano 
letivo  

Atas de Articulação Curricular/Lista 
de verificação  

• Proposta de atividade de articulação horizontal a nível de Conselho de Turma a incluir no Plano 
Anual de Atividades, considerando as propostas dos Departamentos e o tema do Projeto 
Educativo; 

DT/Docentes/Conselho
s de Turma 

Cons. Turma/ao longo do 
ano letivo 

Atas Conselho de Turma/Lista de 
verificação 

• Continuidade de operacionalização da articulação curricular horizontal em Conselho de Turma;    

• Continuação e intensificação de Visitas de Estudo que promovam a articulação de conteúdos, o 
trabalho colaborativo e a partilha de experiências (vertical e horizontal). 

Coord. de 
Projetos/Coord. 
Dep./Subdep. 

Dep. e Subdep./ao longo 
do ano letivo 

Atas de Articulação e Dep. e 
PAA/Lista de verificação 

 

• Proposta de atividades de articulação entre ciclos, que contribuam para a integração dos alunos 
do 1.º ciclo nas escolas do 2.º ciclo. 

Articulação/Coord. de 
Escola e Coord. de Proj 

Coordenação de Escola 
e Dep./final e início do 
ano letivo 

Atas de Articulação e PAA/Lista de 
verificação 
 

• Continuação da realização de reuniões entre os professores das AEC e os professores do  1.º 
ciclo.  

Coord. Dep. 1.º 
Ciclo/docentes do Dep. 
e das AEC 

Dep. 1.º Ciclo/início do 
ano e final de período 

Plano de trabalho do Dep. e 
Atas/Lista de verificação 
 

• Continuação da realização de reuniões entre os professores titulares de turma e os professores 
das AEC da turma. 

Coord. Dep. 1.º 
Ciclo/docentes do Dep. 
e das AEC 

Departamento 1.º Ciclo/ 
mensal 

Plano de trabalho do Dep.  e 
Atas/Lista de verificação 
 

• Continuação de reuniões de Conselho de Docentes do 1.º Ciclo. Coord. Dep. 1.º 
Ciclo/Coord. de 
Departamento e de 
Subdep. 

Departamento 1.º Ciclo/ 
mensal 

Atas de Dep./Lista de verificação 

A sistematização 
das práticas 
experimentais, 
como eixo 
importante na 
promoção da 
curiosidade 
científica em todos 
os níveis de 
educação e ensino.  

Promover, com maior frequência, 
metodologias de projeto; 
Generalizar práticas com atividades de 
pesquisa e de resolução de problemas; 
Utilizar os quadros interativos nas suas 
potencialidades; 

• Apresentação de Projeto em articulação: Educação Pré-escolar e dos diferentes ciclos do 
ensino básico na área do ensino experimental. 

Coord. Dep. e Subdep. Dep./final e início do ano 
letivo 

Atas e grau de cumprimento da 
Planif. da Articulação/Lista de 
verificação 
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DOMÍNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

CAMPO DE ANÁLISE: PRÁTICAS DE ENSINO 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

A sistematização das 
práticas 
experimentais, 
como eixo 
importante na 
promoção da 
curiosidade 
científica em todos 
os níveis de 
educação e ensino. 

Promover atividades práticas 
experimentais sistemáticas para todos os 
níveis de ensino; 
Promover a curiosidade científica nos 
alunos em todos os níveis de educação e 
ensino; 
Generalizar práticas com atividades de 
pesquisa e de resolução de problemas; 
Promover, com maior frequência, 
metodologias de projeto; 

• Continuidade de inclusão no agendamento de reuniões de Subdepartamento e de 
Departamento da Planificação Anual e Articulação do Ensino Experimental das Ciências (Estudo 
do Meio, Ciências Naturais - 2.º e 3.º Ciclos e Ciências Físico-Químicas); 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. 

Subdep./início do ano 
letivo 

Atas de Subdep. e plano de 
trabalho/Lista de verificação 

• Análise da continuidade/reformulação da grelha/formulário de proposta de trabalho 
experimental, que abarca os tipos laboratorial, prático e de campo/investigativo; 

   

• Análise da continuidade/reformulação da grelha/formulário de trabalho colaborativo 
trimestral de todos os docentes dos Subdepartamentos com ensino experimental (plataforma 
Office 365) relativa ao grau de cumprimento do trabalho experimental, por turma, disciplina, 
ano de escolaridade e ciclo, com identificação do “trabalho experimental não cumprido”, 
“razões do incumprimento” e “atividades realizadas ou a realizar para colmatar o 
incumprimento”; 

   

• Continuidade de proposta pelos Subdepartamentos e Departamentos de aquisição de 
material, equipamentos e reagentes, essenciais para a realização das atividades experimentais. 

   

• Continuidade de preenchimento da grelha/formulário de trabalho colaborativo trimestral de 
todos os docentes dos Subdepartamentos com ensino experimental (plataforma Office 365) 
relativa ao grau de cumprimento do trabalho experimental; 

Docentes/Trab. 
Individual 
(colaborativo)/ Doc 
Subdep. 

Docentes/Final de cada 
período 

Grelha/formulário/Lista de 
verificação 
 

• Continuidade de exportação trimestral dos dados da grelha/formulário relativo ao grau de 
cumprimento do ensino experimental das ciências com análise pelos Subdepartamentos e 
Departamentos para propor a análise pelo Conselho Pedagógico; 

Coord. Dep./Trab. 
Individual/ Doc 
Subdep. 

Trab. Individual/Início do 
2.º e 3.º períodos e final 
de ano letivo 

Grelha/formulário e atas do 
CP/Lista de verificação 

• Continuidade/diversificação/alargamento de participação, por parte dos docentes de 
Subdepartamentos com caráter experimental e respetivos alunos, em atividades do PAA que 
incentivem a curiosidade científica, como, por exemplo: Comemoração do Dia Mundial da 
Ciência, com exposições interativas e experimentais; 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. Equipa PAA 

Subdep./início do ano 
letivo 

Atas de Subdep. e PAA/Lista de 
verificação 

• Continuidade/diversificação/alargamento de participação, por parte dos docentes dos 
Subdepartamentos com caráter experimental e respetivos alunos, em projetos que incentivem a 
curiosidade científica, nomeadamente, por exemplo, Projeto Ciência na Escola no âmbito da 
Fundação Ilídio Pinho e o Projeto Eco Escolas. 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. e Núcleo de 
projetos 

Subdep./final do ano 
letivo 

Atas de Subdep.e  Lista de 
projetos/Lista de verificação 

• Proposta/reformulação de ações de melhoria, de forma a adequar o plano de melhoria à 
efetiva sistematização das práticas experimentais como eixo importante na promoção da 
curiosidade científica em todos os níveis de educação e ensino. 

Coord. Subdep./Doc. 
Subdep. e CAI 

Subdep./final do ano 
letivo 

Atas de Subdep. e propostas/Lista 
de verificação 

Analisar e refletir 
sobre as práticas 
educativas e o seu 
contexto. 

Analisar e refletir sobre as práticas 
educativas e o seu contexto, no seio do 
Departamento. 

• Continuidade de inclusão no agendamento de reuniões de Subdepartamento e de 
Departamento da “análise das práticas educativas e do seu contexto”; 

Coord. Dep. e 
Subdep./Docentes/Doc 

Dep. e Subdep./início do 
ano letivo 

Atas de Dep. e Subdep./Lista de 
verificação. 

• Análise da continuidade/alteração da grelha/formulário de preenchimento individual sobre o 
tema, com enfoque quer nos “fatores existentes que contribuem para a melhoria das práticas 
educativas” quer nos "fatores limitadores e/ou inexistentes, mas pertinentes para a melhoria 
das práticas educativas”, abordando a reflexão sobre aspetos, tais como: 

1. Modelos de ensino, metodologias, técnicas de ensino e estratégias/atividades/experiências; 
2. Adequação dos recursos humanos e materiais utilizados (disponíveis na escola, elaborados 
pelos docentes e/ou obtidos por pesquisa…) aos conteúdos disciplinares; 
3. A utilização das instalações: laboratórios, salas de aula, mobiliário… com influência no 
desenvolvimento das práticas educativas; 
4. As práticas educativas integradas no desenvolvimento de projetos e clubes; 
5. As práticas educativas de articulação curricular (vertical e horizontal); 
6. Outros aspetos que não se integram nos itens anteriores. 

 

Coord. Dep. e 
Subdep./Doc. 

Dep. e Subdep./durante 
o ano letivo 

Atas de Dep./Subdep./Ficha de 
registo 
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• Continuidade de preenchimento da grelha/formulário individual em trabalho colaborativo de 
todos os docentes na plataforma Office 365. 

Doc./Trabalho 
colaborativo 

Trabalho 
colaborativo/Final de 
período 

Documento de análise das práticas 
educativas e do seu contexto e Atas 
do CP/Lista de verificação 

• Continuidade de exportação dos dados do formulário de “análise das práticas educativas e do 
seu contexto”, permitindo a análise e reflexão em Subdepartamento e Departamento, de forma 
a ser reportado ao Conselho Pedagógico; 

Coord. Dep./Doc. Dep. 
e CP 

Dep. e CP/Final de 
período 

Atas de Dep. e de CP/Lista de 
verificação 

O aprofundamento 
do 
acompanhamento e 
da supervisão da 
prática letiva na sala 
de aula, como forma 
de assegurar o 
desenvolvimento 
profissional e 
melhorar as práticas 
pedagógicas. 

Utilizar a supervisão pedagógica como 
estratégia de desenvolvimento 
profissional dos docentes; 
 
Refletir sobre as potencialidades e 
dificuldades sentidas pelos alunos 

• Continuidade da realização de coadjuvação de professores na sala de aula. Coordenadores de 
Dep. e Subdep./ Doc. 

Dep. e Subdep./durante 
o ano letivo 

Registos das supervisões 
efetuadas/Lista de verificação e 
inquérito de satisfação 

• Implementação da prática de observação de aulas dentro de cada grupo disciplinar, com vista a 
potenciar metodologias ativas e experimentais em sala de aula. 

   

• Possibilidade de existir no horário uma hora semanal conjunta de trabalho colaborativo onde 
serão analisadas as estratégias a implementar, onde ocorrerá a elaboração de materiais, a 
preparação de atividades experimentais e a partilha de recursos. 

Direção/C. Horários Direção/final de ano 
letivo 

Materiais elaborados e 
partilhados/Lista de verificação 

• Continuidade de utilização da plataforma Office 365 para partilha de materiais e atividades.    

Identificação das 
caraterísticas dos 
alunos e utilização 
das mesmas para 
acompanhamento 
de cada um no seu 
percurso de 
aprendizagem. 

Caraterizar os alunos de cada turma; 
 

• Continuidade de agendamento de reuniões de Conselhos de Turma (equipas pedagógicas) 
para os anos iniciais de ciclo, com a presença de docentes titulares de turma/diretores de turma 
dos alunos do ano letivo anterior, de forma a contextualizar a caraterização dos alunos realizada 
com os dados disponibilizados no PT do ano letivo anterior; 

Coord. DT/CT C. DT/início do ano letivo Calendário de atividades de início 
do ano letivo 

• Continuidade de distribuição a cada docente do CT de um documento de caraterização de 
cada aluno da turma; 

DT/CT CT/Intercalares do 1.º 
período 

Ata de CT e PT/Lista de verificação 

• Continuidade de caraterização global de cada turma nos respetivos Conselhos de Turma do 
início do ano letivo; 

   

• Continuidade de elaboração do Plano de Turma.    

Assegurar, a nível de cada 
Departamento, a definição e a aplicação 
de estratégias de diferenciação 
pedagógica. 
Analisar e refletir sobre eventuais 
medidas de reforço no domínio das 
didáticas especificas das disciplinas, no 
seio de cada Departamento 

• Continuidade de inclusão de estratégias de diferenciação pedagógica no agendamento de 
reuniões; 

Coord. Subdep./Doc. e 
CT 

Subdep./antes das 
Intercalares do 1.º 
período 

Atas de Subdep. e de CT/Lista de 
verificação 

• Continuidade de definição de orientações gerais no domínio da aplicação de estratégias de 
diferenciação pedagógica, a nível do Departamento, para adaptar a cada aluno em CT; 

   

• Continuidade de definição de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação 
de estratégias de diferenciação pedagógica por parte dos Subdepartamentos; 

   

• Continuidade de aplicação por parte dos Subdepartamentos das estratégias de diferenciação 
pedagógica definidas; 

   

• Continuidade de análise e reflexão em Departamento, das estratégias de diferenciação 
pedagógica definidas e aplicadas pelos Subdepartamentos; 

   

Práticas de ensino. ● Melhorar o sucesso académico; 
● Atingir as metas de sucesso por ano e 
por disciplina. 

• A divisão da turma, à hora da coadjuvação, em grupos. Direção/C. Horários Direção/ao longo do ano 
letivo. 

Atas do CP, de Dep., de Subdep., de 
CT e Livro de ponto/Lista de 
verificação 

Métodos de estudo. ● Rentabilização da sala de estudo. • Indicação dos alunos, pelo conselho de turma, para a frequência da sala de estudo, com 
tarefas das várias disciplinas. 

DT/CT e Resp. sala de 
estudo 

CT/ao longo do ano 
letivo. 

Atas de CT, PAPI, PT e documentos 
de registo da frequência da sala de 
estudo  

Quadros interativos. ● Utilizar os quadros interativos nas suas 
potencialidades; 
● Aumentar a oferta formativa para a 
utilização dos quadros interativos. 

• Realização de uma ação de formação, para que se criem condições para uma adequada 
utilização dos quadros interativos em contexto escolar, promovendo, assim, a inovação e 
mudança no processo de ensino e aprendizagem. 
 

Coord. da 
Formação/Formadores 
e Equipa ETIC 

C. Formação/ao longo do 
ano letivo. 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 
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DOMÍNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

CAMPO DE ANÁLISE: MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 

Monitorização/Avaliação 

interna 

Monitorização da 
definição e 
implementação de 
critérios gerais e 
específicos de 
avaliação das 
aprendizagens 

Definir Critérios Gerais de Avaliação em 
Conselho Pedagógico; 
Definir, a nível do Departamento, critérios de 
avaliação por ano de escolaridade. 

 Continuidade de inclusão dos critérios de avaliação no agendamento de reuniões; Coord. Dep./Docentes Dep./Início do ano letivo Atas/Lista de verificação 

 Continuidade de análise e elaboração/reformulação de critérios gerais de avaliação em 
Conselho Pedagógico; 

Pres. CP/Membros CP CP/início do ano letivo Atas do CP/Lista de verificação 

 Continuidade de análise e elaboração/reformulação de documento modelo para 
aprovação em Conselho Pedagógico. 

Coord. 
Subdep./Docentes do 
Subdep. 

Subdep./início do ano letivo Atas do CP/Lista de verificação 

 Continuidade de elaboração/reformulação de proposta de critérios de avaliação por 
ano de escolaridade pelos Subdepartamentos, de acordo com os critérios gerais 
definidos em CP; 

   

 Continuidade de fornecimento dos critérios de avaliação de cada disciplina aos 
encarregados de educação; 

Docentes/Alunos Disciplina/início do ano letivo 
ETIC/início do ano letivo 

Atas de CT/Lista de verificação 

 Continuidade de disponibilização dos critérios de avaliação por disciplina e ano de 
escolaridade na Página da Internet do Agrupamento; 

Coord. Subdep./Resp. 
Pág. da Internet 

 Pág. da Internet/Lista de 
verificação 

Monitorização da 
definição e 
implementação das 
formas de atuação 
no domínio da 
avaliação das 
aprendizagens 

Coordenar, a nível de Departamento, os 
procedimentos e as formas de atuação, no 
domínio da avaliação das aprendizagens 

 Continuidade de inclusão das “formas de atuação no domínio da avaliação das 
aprendizagens” no agendamento de reuniões; 

Pres. CP, Coord. Dep. 
Coord. 
Subdep./Docentes  

CP, Dep. Subdep./Reuniões 
Intercalares e final do 1.º e 2.º 
Períodos 

Atas/Lista de verificação 

 Continuidade de definição de orientações gerais no domínio da avaliação das 
aprendizagens por parte do Conselho Pedagógico e do Departamento; 

Pres. CP e Dep./ 
Membros CP e Doc. 
Dep. 

CP e Dep./início do ano letivo Atas CP e Dep./Lista de 
verificação 

 Continuidade de análise e definição/reformulação de procedimentos e formas de 
atuação nos domínios da avaliação das aprendizagens, por parte dos 
Subdepartamentos; 

Coord. 
Subdep./Docentes 
Subdep. 

Subdep./Reuniões 
Intercalares e final do 1.º e 2.º 
Períodos 

Atas Subdep./Lista de 
verificação 

 Continuidade de análise e reflexão em Departamento, dos procedimentos e formas de 
atuação definidos pelos Subdepartamentos, com elaboração de proposta sobre a 
avaliação das aprendizagens a apresentar em Conselho Pedagógico; 

Pres. CP/Membros CP Dep./Intercalares e final do 
1.º e 2.º Períodos 

Atas Dep./Lista de verificação 

 Continuidade de análise e reflexão em CP dos procedimentos e formas de atuação no 
domínio da avaliação das aprendizagens propostos pelos departamentos. 

 CP/Após Intercalares e no 
início do 2.º e 3.º Períodos. 

Atas do CP/Lista de verificação 

A monitorização da 
eficácia das medidas 
de promoção do 
sucesso escolar, no 
sentido de melhorar 
o seu impacto nos 
resultados 

Melhorar os resultados escolares  Recolha de dados e análise trimestral de informação relativa às medidas 
implementadas para a promoção do sucesso escolar; 

Coord. DT/DT CT/Final de período Plano de Acompanhamento 
Pedagógico Individual 
(PAPI)/Estatística do PAPI 

 Aplicação de inquéritos aos alunos e EE sobre a eficácia das medidas de promoção do 
sucesso escolar; 

Coord. CAI/Membros 
do CAI, Alunos e EE 

CAI/3.º período Relatório do CAI/Lista de 
verificação 

 Continuidade de análise do registo da assiduidade dos alunos. DT/Alunos CT/ao longo do ano letivo PT e pautas/ Lista de 
verificação 

Criação de mecanismos promotores de uma 
cultura de avaliação interna no Agrupamento. 
Aumentar a participação da comunidade 
educativa no processo de avaliação interna. 
Garantir que a cultura de autoavaliação 
contribua de forma efetiva para a melhoria 
das práticas. 
 

 Consciencializar a comunidade educativa para a importância da avaliação interna do 
agrupamento. 

 

Pres. CP, Coord. Dep. 
Coord. 
Subdep./Docentes 

CP e CAI/ao longo do ano Minutas das atas do CP, 
Relatório do CAI/Lista de 
verificação 

 Realização de sessões de sensibilização à comunidade escolar acerca da importância da 
avaliação interna do agrupamento e produção de folhetos. 

Coord. CAI/Membros 
do CAI 

CAI/ao longo do ano Relatório do CAI/Lista de 
verificação 

 Apresentação e discussão em conselho pedagógico da reflexão realizada a nível de 
departamento/subdepartamento dos resultados da aplicação dos testes uniformizados.  

 

Pres. CP, Coord. Dep. e 
Subdep. e  DT/Docentes 

CP/final do 1.º, 2.º e 3.º 
Período 

Atas do CP, Dep., Subdep. e CT 

 Continuidade de criação/reformulação de instrumentos e orientações para a recolha de 
dados e tratamento estatístico dos resultados escolares. 

Coord. do CAR e do 
CAI/Membros do CAR e 
do CAI 

 CAR e CAI/início do ano letivo Relatórios do CAR e do 
CAI/Lista de verificação 
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 Continuidade de análise dos resultados escolares da avaliação interna e da avaliação 
externa e identificação de pontos críticos para definição de estratégias de melhoria. 

 

 Coord. Dep. Coord. 
Subdep./Docentes 

CP, Dep. Subdep., CAR e 
CAI/final do 1.º,2.ºe 3.º 
Período 

Atas do CP, Dep. E Subdep. 
Relatório do CAR e CAI/Lista 
de verificação 

 Construir instrumentos para monitorização das diferentes ações de melhoria em curso.  
 

Coord. do CAI/ CAI CAI/início do ano letivo Atas e relatório do CAI/Lista 
de verificação 

 Publicitação dos resultados da avaliação interna no Agrupamento Pres. CG e Coord. CAI/ 
Membros do CR e do 
CAI 

Conselho Geral e CAI/ Final do 
ano letivo 

Atas do CG e CAI/Jornal 
escolar e Pág. da Internet 

Monitorização da 
supervisão da 
prática letiva na sala 
de aula, como forma 
de assegurar o 
desenvolvimento 
profissional e 
melhorar as práticas 
pedagógicas 

Utilizar a supervisão pedagógica como 
estratégia de desenvolvimento profissional 
dos docentes; 

 Continuidade/reforço da realização de coadjuvação de professores na sala de aula. Direção/C. Horários 
Coord. Dep./ Docentes 

Direção/final e início do ano 
letivo 

Mapa de distribuição de 
serviço/Lista de verificação 

 Continuidade de elaboração/reformulação de instrumentos para realização da 
supervisão pedagógica; 

Coord. Dep./Docentes Dep./início do ano letivo Atas de Dep. e instrumentos 
de supervisão/Lista de 
verificação 

 Continuidade/reforço de implementação da supervisão pedagógica, entre pares e da 
coordenação de departamento, no sentido de melhoria das práticas educativas; 

Coord. Dep. e docentes 
/Sala de aula 

Sala de aula/ao longo do ano 
letivo 

Atas de Dep. e registos de 
supervisão, Grau de 
cumprimento da Supervisão 
Pedagógica/Lista de 
verificação e inquérito de 
satisfação aos docentes 

 Reflexão e análise da de implementação da supervisão pedagógica, entre pares e da 
coordenação de departamento. 

Pres. CP e Coord. de 
Dep./Docentes 

CP e Dep./final do ano letivo  
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DOMÍNIO: LIDERANÇA E GESTÃO 

CAMPO DE ANÁLISE: LIDERANÇA 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

O reforço do papel 
das lideranças com 
efeitos no clima e 
desempenho 
organizacionais e no 
aperfeiçoamento da 
ação educativa. 

Promoção de um clima que favoreça a 
saúde, autonomia, confiança, coesão, 
reconhecimento, interação, satisfação e 
desempenho do pessoal docente e não 
docente, de forma a melhorar a 
perceção do respetivo trabalho e papel 
no âmbito da “visão” e melhoria da 
eficácia da escola. 

• Continuidade/Reforço de incentivo/promoção de atividades de convívio da comunidade 
educativa, especialmente no Natal, Páscoa e final do ano letivo; 
 

Direção e lideranças 
intermédias/Docentes 

Direção e Lideranças 
intermédias/final e início 
do ano letivo 

Plano de Atividades Anual, Relatório 
de avaliação trimestral e final do 
PAA/ Lista de verificação 

• Continuidade/reforço de promoção de atividades do PAA que articulem a “visão” comum do 
PE, o contributo para os respetivos objetivos e metas com a coesão de toda a comunidade. 

• Continuidade de incentivo/promoção de planos de trabalho dos Departamentos e 
Subdepartamentos que articulem as necessidades de reuniões e trabalho colaborativo com a 
disponibilidade de tempos para trabalho individual, especialmente antes do arranque do ano 
letivo, pausas letivas e final do ano letivo; 

Coord. de 
Departamento e de 
Subdepartamentos/Do
centes 

Departamentos/início do 
ano letivo 

Planos de Trabalho/Lista de 
verificação 

• Continuidade de incentivo/promoção de elaboração de horários dos docentes, pela equipa de 
horários, que articulem, se possível, os critérios para a elaboração de horários, as necessidades 
inalienáveis dos horários dos alunos, as necessidades da promoção de medidas de combate ao 
insucesso e ao abandono escolar e os recursos de instalações, equipamentos e humanos com as 
necessidades individuais, devidamente justificadas, dos docentes; 

Direção e Coord. 
Comissão de 
Horários/Comissão de 
Horários 

Comissão de 
horários/final e início do 
ano letivo 

Mapas de distribuição de serviço 
docente/Inquéritos 

Melhorar a gestão de conflitos (PND e 
PD); 

Maior intervenção por parte da 
escola ao nível de estratégias para 
assim, colmatar casos de Indisciplina 
e insucesso académico. 

• Continuidade de disponibilidade dos membros da Direção e Coordenação de 
Estabelecimentos para receção a docentes, pessoal não docente e alunos em horários alargados, 
mesmo sem marcação prévia, para reforçar o atendimento, de forma personalizada, atenta às 
situações de conflitos e às propostas de melhoria e de agilização de tarefas; 

Direção/Docentes, Não 
Docentes 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Horário de atendimento da 
Direção/Inquérito de satisfação 

• Definição do perfil do docente Mediador de Conflitos; Coord. da EMC/ 
Comissão de Horários 

EMC/início do ano letivo Perfil MC e relatório EMC/Lista de 
verificação 

• Continuidade de atribuição de tempos a docentes para a Equipa de Mediação de Conflitos, 
ponderando o respetivo perfil; 

Direção/ Comissão de 
Horários 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Mapa de distribuição de serviço 
docente (EMC)/Lista de verificação 
e/ou inquérito • Continuidade (EBL)/Atribuição de gabinetes nas escolas para o desenvolvimento de Mediação 

de Conflitos; 

• Continuidade de sensibilização para a mediação de conflitos, nomeadamente através do 
“Fórum Pedagógico do AE Felgueiras”, com alargamento em ações de formação de maior 
duração para os docentes envolvidos e alargamento a pessoal não docente e alunos; 

Coordenação da 
Formação e 
CFAE/formadores 

C. Formação/ Plano de Formação/Lista de 
verificação e/ou inquérito 

• Promoção de alterações do Regulamento Interno, de forma a permitir/consolidar a efetiva 
mediação de conflitos; 

Coord. da Comissão de 
Elaboração do RI/EMC 

C. da Formação e 
CFAE/ao longo do ano 
letivo 

Regulamento Interno/Lista de 
verificação 

Aplicar os procedimentos de inquérito 

e/ou disciplinares a alunos, docentes e 

não docentes, sempre que se verifique 

incumprimento dos respetivos deveres 

legais e do regulamento interno. 

Intensificar a aplicação e respeito pelo 

regulamento interno e pelo estatuto do 

aluno. 

 

• Continuidade de atribuição de tempos a docentes para a Equipa Multidisciplinar de Apoio, de 
acordo com o respetivo perfil, de forma a desenvolver procedimentos de Inquérito e 
Disciplinares; 

Direção/ Comissão de 
Horários 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Mapa de distribuição de serviço 
docente (EMDA)/Inquérito 

• Continuidade de apoio de elemento(s) da Direção, com formação na área, para esclarecer 
dúvidas aos instrutores dos procedimentos de inquérito e/ou disciplinares; 

Direção e Coord. 
EMDA/EMDA 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Horário de atendimento da 
Direção/Inquérito de satisfação 

• Continuidade de incentivo e agilização de acompanhamento de procedimentos de Inquérito 
e/ou disciplinares a docentes ou pessoal não docente pela equipa da IGE; 

• Continuidade de análise e, se necessário, reformulação, no âmbito de alterações legislativas, e 
aplicação de critérios/regulamento e modelos específicos, como: “Despacho de instauração de 
procedimento disciplinar e nomeação de instrutor”, “Comunicação ao encarregado de 
educação”, “convocação para audiência oral de interessados”, “Atas de audiência de 
interessados”, “Relatório final”, “Decisão final proferida pelo Diretor”, “Termo de notificação ao 
encarregado de educação”; 

EMDA/Sempre que se 
verifiquem alterações 
legislativas nesse âmbito 

Modelos da EMDA/Lista de 
verificação 

• Continuidade de aplicação/intensificação de medidas corretivas e sancionatórias aos alunos 
com mais participações disciplinares; 

EMDA/ao longo do ano 
letivo 

Dossiê de procedimentos 
disciplinares 

• Continuidade de indicação de docente(s) da Equipa de Multidisciplinar de Apoio para a 
frequência de formação promovida pela IGE no âmbito disciplinar; 

Coord. 
Formação/EMDA 

C. Formação/ao longo do 
ano letivo 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 
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• Continuidade de sessões de esclarecimento/trabalho colaborativo da Equipa Multidisciplinar 
de Apoio aquando da frequência de formação por um qualquer elemento da mesma; 

Coordenadora da 
EMDA/Docentes da 
EMDA 

EMDA/ao longo do ano 
letivo 

Dossiê e relatório da EMDA/Lista de 
verificação 

• Continuidade de disponibilidade de atendimento/esclarecimento de dúvidas e fornecimento 
dos critérios e modelos, assim como legislação em vigor, para a instrução de procedimentos de 
inquérito e disciplinares pela assessoria do diretor, que acompanha todas as fases dos processos 
e agiliza procedimentos conducentes à conclusão atempada dos mesmos. 

Assessoria do 
Diretor/Equipa EMDA 

Assessoria/ao longo do 
ano letivo 

Horário de atendimento da 
Assessoria/Inquérito de satisfação 

• Maior exigência com os professores para a imposição de regras no espaço escolar. Direção/Docentes Direção/ao longo do ano 
letivo 

Comunicações internas/Lista de 
verificação 

• Intervenção rápida e “Isolamento” nos casos de alunos com comportamento menos adequados. Docentes/Disciplina Docentes/ao longo do 
ano letivo 

"Ordem de saída de sala de aula" 
/Lista de verificação 

• Isolamento/intervenção nas turmas com maior complexidade e urgência de rapidez de 
ação, professores com uma experiência mais alargada e um perfil mais adequado para 
solução de comportamentos desadequados e complexos. 

Direção/CT e C. 
Horários 

Direção /ao longo do ano 
letivo e Final e início do 
ano letivo 

Atas CT e Mapa de distribuição de 
serviço/Lista de verificação 

Manter uma liderança de topo forte e 
coesa e reforçar as lideranças 
intermédias: 

 Implementar um referencial de 

autoavaliação do Projeto Educativo. 

 Monitorizar, de forma sistemática, 

crítica e participada, a estratégia e o 

planeamento da organização com o 

objetivo de a atualizar e adaptar às 

novas circunstâncias e mudanças. 

 Fomentar um clima positivo de 

trabalho e convívio entre a 

comunidade escolar. 

 Melhorar o desempenho na ação 

educativa 

 Valorizar os contributos dos 

trabalhadores para o funcionamento 

da escola; 

 Valorizar as lideranças intermédias; 

• Inclusão nas agendas das reuniões de Departamento, Subdepartamento e Comissão de 
Avaliação Interna (Autoavaliação) da "monitorização/acompanhamento das metas do Projeto 
Educativo". 

Coord. Dep., Coord. 
Subdep. e Comissão de 
Avaliação Interna/ 
Docentes 

Departamentos, 
Subdepartamentos e 
Comissão de Avaliação 
Interna/início do ano 
letivo 

Atas de Departamento e de 
subdepartamento e Atas e Relatório 
da CAI/Lista de verificação 

• Continuidade de elaboração/análise e reformulação do documento de apoio às metas do 
Projeto Educativo, incluindo a evolução percentual dos últimos três anos para cada meta; 

CAI/início do ano letivo Relatório da Comissão do Projeto 
Educativo/Lista de verificação 

• Continuidade de divulgação das metas do Projeto Educativo e respetivo documento de apoio, 
através da página da Internet, email e afixação; 

Coord. C. 
PEA/Docentes PEA e 
Resp. Pag. Internet 

PEA e ETIC/início do ano 
letivo 

Pág. Internet/Lista de verificação 

• Inclusão no agendamento de reuniões de Departamento e Subdepartamento a 
"Análise/Reflexão sobre as metas do Projeto Educativo, sustentada no respetivo documento de 
apoio"; 

Coord. Dep., Coord. 
Subdep./Docentes 

Departamentos e 
Subdepartamentos/iníci
o do ano letivo 

Atas e Planos de trabalho de 
Departamento e 
Subdepartamento/Lista de 
verificação 

• Continuidade de avaliação do Projeto Educativo, Regulamento Interno e do PAA. Coord. das Comissões 
de Trabalho do PEA, RI 
e PAA/Docentes das 
Comissões de Trabalho 

Comissões de Trabalho 
do PEA, RI e 
PAA/Trimestral e anual 

Relatórios de avaliação do PE, RI e 
PAA/Lista de verificação • Divulgação dos relatórios de avaliação do Projeto Educativo, Regulamento Interno e do PAA 

através das minutas do Conselho Pedagógico, reuniões de departamento e subdepartamento, 
página da Internet e panfletos (encarregados de educação); 

• Continuidade/alargamento de inclusão no agendamento de reuniões da "uniformização dos 
documentos que servem de base ao trabalho dos docentes" (de todos os ciclos). 

Lideranças 
intermédias/Docentes 

Todos os órgãos/início 
do ano letivo 

Atas dos órgãos/Lista de verificação 

• Continuidade/reforço do envolvimento dos Pais/EE, através da sua associação, no mínimo 
uma vez por ano, na organização de palestras/sessões de esclarecimento, sobre temas 
relacionados com a formação dos jovens para a cidadania e com a responsabilidade parental. 

Coord. da 
Formação/Formadores 

C.  de Formação/ao 
longo do ano letivo 

Plano de Formação/Lista de 
verificação 

• Continuidade/reforço de desenvolvimento de parcerias com as entidades locais (juntas de 
freguesia, associações e empresas) para a realização de atividades evidenciando a premência do 
agrupamento no desenvolvimento local; 

Direção/Entidades 
locais 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Dossiê de parcerias/Lista de 
verificação 

• Agendamento de reuniões da Direção com as lideranças intermédias para analisar/refletir, 
ainda que de modo informal, sobre sugestões/propostas, incentivando a uma participação ativa 
na tomada de decisões. 

Direção /líderes 
intermédios 

Direção/início do ano 
letivo 

Convocatórias e/ou atas de 
reuniões da Direção e lideranças 
intermédias/Lista de verificação 

• Continuidade/reforço do reconhecimento, pelas lideranças, das boas práticas e assertividade 
na solicitação de melhoria; 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Convocatórias e/ou atas de 
reuniões da Direção e lideranças 
intermédias/Lista de verificação, 

• Visita, regular, da Direção aos vários estabelecimentos de ensino do agrupamento, convivendo 
com os docentes e assistentes operacionais e técnicos; 

Direção/Coord. de 
Estabelecimentos e 
doc. e não doc. 

"Livro" de registos de visitas da 
Direção/Lista de verificação 

• Continuidade/reforço e monitorização de implementação de hábitos de partilha entre ciclos 
através da troca de materiais (pasta partilhada da Plataforma Office 365), reuniões em conjunto 
(articulação vertical). 

Coord. das Articulações 
Curriculares/Coord. de 
Subdep. e respetivos 
doc. 

Articulação Vertical/ao 
longo do ano letivo 

Atas de articulação vertical/Lista de 
verificação 
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• Promoção da circulação da informação, nomeadamente minutas das reuniões do Conselho 
Pedagógico e Conselho Geral, a divulgar, ao pessoal docente e não docente, nos diferentes 
estabelecimentos de ensino; 

Pres. CP e Pres. 
CG/Secretários do CP e 
CG e S. A. 

CP e CG/ao longo do ano 
letivo 
 

Minutas das atas/Listas de 
verificação 

• Continuidade de atribuição de tempos (crédito) para o desempenho das funções das 
lideranças intermédias, de acordo com o crédito global atribuídos ao agrupamento e os critérios 
para a elaboração de horários aprovados em Conselho Pedagógico; 

Direção/Comissão de 
Horários 

Direção/final e início do 
ano letivo 
 

Mapa de distribuição de serviço 
docente/Lista de verificação e 
inquérito  

Articular, de forma sustentada, o Plano 
de Atividades Anual com o Projeto 
Educativo, de forma que as atividades 
concorram para a consecução dos 
objetivos definidos; 
Divulgar as atividades realizadas; 
Estabelecimento de protocolos com 
entidades locais. 
Promover programas e projetos variados 

• Continuidade de nomeação de uma comissão de trabalho relativa ao Plano de Atividades 
Anual; 

Direção/Comissão de 
Horários 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Listagem/Despacho de 
nomeação/Lista de verificação 

• Continuidade da apresentação/análise/reformulação no Plano de Atividades Anual da 
operacionalização dos objetivos e metas, assim como dos temas aglutinadores que os integram, 
provenientes do Projeto Educativo (resultados escolares, abandono escolar, apoio às 
aprendizagens dos alunos, participação nas estruturas de orientação educativa e nos órgãos de 
gestão, relação com a comunidade, participação em projetos e atividades escolares); 

Coord. Comissão do 
PAA/Equipa PAA 

Comissão do PAA /início 
do ano letivo 
 

PAA/Lista de verificação 

• Continuidade de definição/análise/reformulação de indicadores para a monitorização da 
operacionalização dos objetivos e metas do Projeto Educativo no Plano de Atividades Anual; 

• Continuidade de elaboração do roteiro de elaboração, divulgação, implementação e avaliação 
do Plano Anual; 

Coord. PAA/ Direção Direção/final e início do 
ano letivo 

• Continuidade de indicação/análise/reformulação da oferta formativa disponibilizada aos 
alunos pelo agrupamento; 

Coord. PAA/C. 
Formação 

C. Formação/início do 
ano letivo 

• Continuidade de identificação/análise/reformulação da formação contínua disponibilizada ao 
pessoal docente e não docente pelo agrupamento/CFAE, tendo em conta a análise dos 
interesses e necessidades dos destinatários, os objetivos gerais e específicos do Plano de 
Formação do Agrupamento; 

• Continuidade de apresentação da planificação anual das AEC, em anexo ao Plano Anual de 
Atividades; 

Coord. PAA/Dep. 1.º 
Ciclo (docentes AEC) 

Dep. 1.º Ciclo (docentes 
AEC)/ Início do ano 
letivo, após colocação 
dos docentes das AEC 

• Continuidade de análise/reformulação do formulário (Google docs)/grelha de proposta de 
atividades do Plano Anual, considerando a necessidade de melhorar a articulação entre o PAA e 
o PEA, assim como os aspetos: calendarização, periodicidade, nome da atividade e respetiva 
numeração, local de realização/a visitar, objetivos e resumo, dinamizadores/responsáveis, 
destinatários e financiamento; 

Coord. PAA/Comissão 
PAA e Proponentes das 
atividades 

Comissão PAA/final do 
ano letivo 

Formulário/Lista de verificação 

• Continuidade de recolha/incentivo de propostas de atividades das associações de pais e 
encarregados de educação, núcleo de projetos, coordenação dos diretores de turma, 
coordenação da biblioteca, centro de recursos, departamentos/subdepartamentos e direção, 
através do respetivo formulário/grelha; 

Coord. PAA/C. PAA C. PAA/final e início do 
ano letivo 

PAA/Lista de verificação 

• Continuidade de elaboração da proposta do Plano Anual pela respetiva comissão de trabalho; 

• Continuidade de análise e emissão de parecer de aprovação do Plano Anual Prévio e Plano 
Anual Definitivo pelo Conselho Pedagógico; 

Pres.CP/CP CP/início do ano letivo Atas do CP/Lista de verificação 

• Continuidade de aprovação do Plano Anual definitivo, assim como respetivas adendas, pelo 
Conselho Geral; 

Pres.CG/CG CG/1.º Período Atas do CG/Lista de verificação 

• Continuidade de avaliação das atividades do Plano de Atividades Anual pelos respetivos 
dinamizadores/ responsáveis, através de um formulário específico do Google docs, abarcando: o 
contributo da atividade para os objetivos e metas do PAA e PEA; Cumprimento dos objetivos 
específicos da atividade; Participação/colaboração dos alunos; Participação/colaboração de 
outros docentes; Participação/colaboração dos funcionários; Participação/colaboração da 
comunidade; Participação/colaboração de outras instituições; Adequação das instalações; 
Adequação dos recursos materiais; 

Dinamizadores das 
Atividades/Docentes 
Intervenientes das 
Atividades 

 Relatório de avaliação trimestral do 
PAA/Lista de verificação 

• Avaliação das atividades do Plano Anual pelos alunos, através de um formulário específico do 
Google docs, abarcando: a ajuda para a melhoria dos resultados escolares; a motivação para 
frequentar a escola; o apoio às aprendizagens; 

Coord. PAA/Alunos Alunos (orientados C. 
PAA)/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do 3.º 
período) 

 



40 
 

• Continuidade de elaboração/análise e reformulação dos relatórios de avaliação trimestral e 
final do Plano Anual pela respetiva comissão de trabalho; 

Coord. PAA/Comissão 
do PAA 

C. PAA/Início do 2.º e 3.º 
período e final do 3.º 
período) 

 

• Continuidade de análise e emissão de parecer de aprovação dos relatórios de avaliação 
trimestral e final do Plano Anual pelo Conselho Pedagógico; 

Pres. do CP/CP CP/1.ª ou 2.ª reunião 
após início do 2.º e 3.º 
períodos e o final do 3.º 
período) 

Atas do CP/Lista de verificação 
 

• Continuidade de aprovação dos relatórios de avaliação trimestral e final do Plano Anual pelo 
Conselho Geral; 

Pres. CG/CG CP/Após início do 2.º e 
3.º períodos e o final do 
3.º período 

Atas do CG/Lista de verificação 

• Criação de uma página da internet nas redes sociais (facebook) destinada à divulgação das 
atividades do Plano Anual, valorizando a participação dos alunos nas mesmas; 

Coord. PAA/Resp. do  
Facebook do PAA 

C. PAA e resp. Pag. 
Internet e Facebook/Já 
elaborada 

Facebook do PAA/Lista de 
verificação 

• Divulgação das atividades/projetos, de forma assertiva e abrangente, na página da 
internet/facebook 

Resp. Facebook PAA/ 
Dinamizadores das 
Atividades 

C. PAA e resp. Pág. 
Internet e Facebook/ 
semanal 
 

• Criação de espaços/murais para exposições de trabalhos de pesquisa/boletins informativos… Direção e 
CA/Dinamizadores das 
atividades 

Direção e CA/1.º período 
2016/2017 

Espaços/murais/Lista de verificação 

• Continuidade/reforço das exposições dos trabalhos elaborados em atividades e projetos. Coord. PAA/Órgãos 
proponentes das 
atividades do PAA 

C. PAA/final do ano 
letivo • Incentivo e monitorização da proposta de atividades mais diversificadas pelos 

subdepartamentos e demais órgãos. 
PAA/Lista de verificação 

• Continuidade de incentivo à proposta de atividades, em articulação com a Autarquia, de 
forma a valorizar o património local. 

• Elaboração de roteiros pelos alunos dos cursos vocacionais relacionados com o tema do PEA, 
de forma a serem utilizados pelos diferentes departamentos em atividades de visitas de estudo. 

Coord. PAA/C PAA  Roteiros/Lista de verificação 

• Estabelecimento de protocolos entre o agrupamento e diferentes entidades locais 
pretendendo-se que haja uma realização de atividades conjuntas e de interesse mútuo, que 
possam ser repercutíveis no desenvolvimento e crescimento dos alunos e da escola. Através de 
uma comunicação aberta e franca, pretende-se implementar as mudanças necessárias para se 
atingir um envolvimento mais dinâmico da comunidade educativa;  

Direção/Lideranças 
intermédias e 
entidades locais 

Direção/final e início do 
ano letivo 

Dossiê de protocolos/Lista de 
verificação 

• Organização conjunta de ações de formação (visitas de estudo programadas, seminários, 
workshops, palestras); 

Lideranças intermédias e 
Direção/final e início do 
ano letivo 

PAA/Lista de verificação 
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DOMÍNIO: LIDERANÇA E GESTÃO 

CAMPO DE ANÁLISE: GESTÃO 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

Gestão das medidas 
de apoio às 
aprendizagens dos 
alunos e combate 
ao insucesso e 
abandono escolar 

Rentabilizar as medidas de apoio às 
aprendizagens dos alunos e combate ao 
insucesso escolar; 
Rentabilizar as medidas de combate ao 
abandono escolar; 

• Análise/reflexão e articulação em departamento relativamente à disponibilidade de tempos 
para cada Subdepartamento, ponderando os critérios de atribuição de tempos para aplicação de 
medidas de apoio às aprendizagens dos alunos e combate ao insucesso e abandono escolar. 

Coord. 
Departamento/Docent
es 

Departamento/3.º 
período 

Atas de departamento/Lista de 
verificação 

• Continuidade de Proposta, pelos Subdepartamentos, de medidas de apoio às aprendizagens 
dos alunos e combate ao insucesso e abandono escolar, ordenadas por prioridade, a aplicar no 
âmbito de cada disciplina, ponderando a disponibilidade de créditos do agrupamento, os 
critérios de distribuição dos mesmos pelos Departamentos e Subdepartamentos; 

Coord. 
Subdepartamento/Doc
entes 

Subdepartamento/3.º 
período 

Atas de subdepartamento/Lista de 
verificação 

• Continuidade de análise e reflexão em conselho de coordenadores departamento sobre as 
propostas dos Subdepartamentos, de forma a proceder-se à ordenação/priorização das 
propostas por departamento; 

Coord. 
Departamento/Coord. 
Subdepartamento 

Departamento/3.º 
período 

Atas de conselho de coordenadores 
de departamento/Lista de 
verificação 

• Continuidade de análise e reflexão, em Conselho Pedagógico, sobre as propostas dos 
departamentos, de forma a emitir parecer para distribuição de serviço docente que permita a 
prestação de apoio às aprendizagens dos alunos e o combate ao insucesso e abandono escolar, 
de forma eficaz; 

Presidente 
CP/Membros CP 

Conselho 
Pedagógico/final do ano 
letivo 

Atas de CP/Lista de verificação 

• Elaboração, por cada equipa das medidas de apoio às aprendizagens dos alunos e combate ao 
insucesso escolar, de proposta, para aprovação em Conselho Pedagógico, de critérios para a 
indicação de alunos para a frequência da respetiva medida implementada no agrupamento, 
como, por exemplo: Apoio Educativo (1.º ciclo), Apoio ao Estudo (2.º Ciclo), Prestação de Apoio, 
Preparação para as Provas Finais, TurmaMais, Coadjuvação, entre outras; 

Coord. Equipas 
docentes  (Prestação 
de Apoio, 
Coadjuvação...) 

Equipas (Prestação de 
Apoio, 
Coadjuvação...)/final do 
ano letivo 

Documento "critérios para a 
indicação de alunos para a 
frequência das medidas de apoio às 
aprendizagens dos alunos e 
combate ao insucesso escolar" 

• Análise e reflexão e emissão de parecer, pelo Conselho Pedagógico relativamente aos critérios 
para a indicação de alunos para a frequência de cada uma das medidas de apoio às 
aprendizagens dos alunos e combate ao insucesso escolar a implementar no agrupamento; 

Pres. CP/ 
Membros CP 

Conselho 
Pedagógico/final do ano 
letivo 

Atas do CP/Lista de verificação 

• Proposta, pelos Conselhos de Turma, de alunos para frequência das medidas de apoio às 
aprendizagens dos alunos e combate ao insucesso e abandono escolar, de acordo com os 
respetivos critérios; 

Diretor de 
Turma/Conselhos de 
turma 

Conselhos de 
Turma/início do ano 
letivo 

Atas dos CT/Lista de verificação 

Gestão de 
Instalações e 
equipamentos 

Melhorar a qualidade e a oferta dos 
espaços de desporto e de recreio; 
Promover o bem-estar e a relação com a 
escola; 
Melhorar o controlo de entradas e saídas 
da escola; 

• Continuidade de implementação do regulamento CIBE, objeto de análise e refexão/ 
reformulação anual; 

Coord. Instalações e 
Equipamentos/ 
Diretores de 
Instalações 

Coordenação de 
Instalações e 
Equipamentos e 
ETIC/início do ano letivo 

Documento "regulamento CIBE"/ 
Lista de verificação 

• Elaboração dos planos de trabalho pelas equipa de Direção de Instalações e equipa ETIC 

•Continuidade de elaboração/análise e reformulação dos regulamentos de funcionamento/ 
utilização das Instalações e equipamentos; 

• Continuidade/alargamento da criação/remodelação de outros espaços/equipamentos 
desportivos no recinto escolar, como, por exemplo, os recentemente criados na EBSF: três 
mesas fixas de ping-pong e um mini campo de voleibol. Assim como o alargamento, por 
exemplo, e se possível, através da criação de uma pista de atletismo com dois corredores com 
um pouco mais de 40 metros para realização de aulas e provas de velocidade e de uma caixa de 
areia para realização do salto em comprimento; 

Pres. Conselho 
Administrativo /CA 

Conselho 
Administrativo/ao longo 
do ano letivo 

Planos de Trabalho/Lista de 
verificação 

• Continuidade de arranjo/melhoramento de espaços de lazer do recinto escolar através de 
incentivo/sensibilização para ofertas/parcerias e/ou através de projetos de reciclagem e 
reaproveitamento de materiais para construção, assim como, implementar bancos, árvores e 
plantas, especialmente na Escola Básica e Secundária de Felgueiras; 

Pres. CA/CA, PND e 
membros dos projetos 
afins 
Coordenador 
ETIC/Equipa ETIC 

CA e PND/ao longo do 
ano letivo 

Atas do Conselho 
Administrativo/Lista de verificação 

• Continuidade/melhoramento do trabalho de manutenção dos equipamentos informáticos, de 
forma a manterem-se operacionais de forma mais sistemática; 

Coordenador 
ETIC/Equipa ETIC 

ETIC/ao longo do ano 
letivo 

Relatório de avaliação da ETIC/Lista 
de verificação 

• Continuidade/melhoramento de promoção da utilização do GIAE Online pelos alunos, 
encarregados de educação e Diretores de Turma, através de ações de divulgação das respetivas 
potencialidades; 
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• Continuidade de controlo de entradas e saídas de alunos da escola durante o período letivo 
através do sistema Portaria/GIAE, com vigilância/atuação mais rigorosa no controlo pelo pessoal 
não docente, de acordo com as listagens de alunos que possuem autorização de saída; 

Coordenador PND/PND 
Portaria 

PND/ao longo do ano 
letivo 

Dossiê de Registo de ocorrências 
PND/Lista de verificação 

• Continuidade de controlo das entradas e saídas da escola, com registo e acompanhamento de 
todas as pessoas estranhas aos serviços, ainda maior rigor, de forma a reduzir/anular as 
situações anómalas. 

Gestão dos canais 
de comunicação 

Criar canais de comunicação eficazes: 
Melhorar a divulgação das decisões 
tomadas pelos órgãos de gestão do 
agrupamento. 
Manter atualizada a página da internet 
do Agrupamento. 
Divulgar e melhorar a imagem do 
agrupamento na comunidade educativa   
Melhorar a circulação da informação, 
especialmente para o pessoal não 
docente; 
Tornar acessíveis informações à 
comunidade escolar, sobre o trabalho 
desenvolvido pelo Conselho Geral. 
Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido 
pelo Conselho Geral. 

• Continuidade/reformulação da equipa responsável pela página da internet do agrupamento; Coord. ETIC/ETIC ETIC/3.º período 
2015/2016 

Página da Internet e Facebook 

• Continuidade/conclusão da criação da nova página da internet do agrupamento. Resp. Pág. Internet e 
Resp. Facebook/Resp. 
Ativ. e eventos 

Resp. Pag. Internet e 
Facebook/semanal – ao 
longo do ano letivo 

• Atualização sistemática de todas as informações de interesse e eventos relevantes na página 
da internet /facebook do agrupamento. 

Resp. Plat. Office 365, 
Moodle, Jornal Escolar 

Grau de cumprimento dos Planos de 
Trabalho/Lista de verificação 

• Continuidade de rentabilização, a curto e a médio prazo, dos canais de comunicação já 
instituídos (site do Agrupamento, Jornal escolar, Plataforma Moodle, Correio eletrónico 
institucional, Placares informativos) como forma de comunicar eficaz e eficientemente, dentro e 
fora dos espaços escolares; 

Secretários do CP e CG 

• Elaboração de minutas de atas do Conselho geral e Conselho Pedagógico afixando-as nos 
locais adequados à consulta pela comunidade educativa; 

Resp./Coord. PND/PND CP e CG/Após a reunião Minutas/Lista de verificação 

• Promoção de reuniões de curta duração entre o responsável e o pessoal não docente, com 
maior frequência; 

Equipas PND de cada 
escola/ao longo do ano 
letivo 

Grau de cumprimento do plano de 
trabalho/Lista de verificação 

• Apreciação e análise da informação mais pertinente para afixação nas salas do pessoal não 
docente, pois há elementos que não consultam as informações enviadas através do correio 
eletrónico institucional; 

Diretor e Resp. 
PND/PND 

Listagem de documentos afixados 

• Continuidade de promoção de ações de formação Office 365 para pessoal docente e não 
docente; 

Coord. 
Formação/Formadores 

Coord. Formação e 
CFAE/ao longo do ano 
letivo 

Grau de cumprimento do Plano de 
Formação /Lista de verificação 

• Promoção da utilização do computador pelo pessoal não docente. Coord. ETIC/PND   

Gestão das 
atividades, dos 
clubes, dos projetos 
e da ocupação plena 
dos tempos 
escolares 

Rentabilizar a ocupação plena dos 
tempos escolares dos alunos; 

• Continuidade de elaboração, pela Direção, do mapa de ocupação plena dos tempos escolares, 
incluindo biblioteca escolar, sala de estudo e demais clubes e projetos, como, por exemplo, o 
Gabinete de Apoio ao Aluno; 

Direção/Comissão de 
Horários 

Direção/início do ano 
letivo 

Mapa de ocupação dos tempos 
escolares 

• Continuidade de elaboração do regimento do Núcleo de Projetos; Coord. de 
Projetos/Resp. de 
Projetos 

Núcleo de Projetos/início 
do ano letivo 

Grau de cumprimento do plano de 
trabalho do NP/Lista de verificação 
Regimento do NP/Lista de 
verificação 

• Continuidade de agendamento de reuniões do Núcleo de Projetos; 

• Proposta ao Conselho Pedagógico, pelo Núcleo de Projetos, de critérios para a avaliação dos 
projetos; 

• Continuidade de agendamento de reuniões (plano de trabalho) das equipas de cada clube e 
projeto; 

Resp. de cada Clube e 
Projeto/Docentes 

Clubes e Projetos/início 
do ano letivo 

Grau de cumprimento do plano de 
trabalho do clube e/ou projeto/ 
Lista de verificação 

• Elaboração de critérios para a frequência de cada clube e projeto; Critérios/Lista de verificação 

• Continuidade de elaboração/análise e reformulação de formulários/grelhas de registo de 
frequência dos alunos nos projetos. Na sala de estudo e na biblioteca o registo de frequência 
será realizada através de formulário do Office 365, de forma a realizar a apresentação estatística 
dos dados; 

Relatório trimestral da sala de 
estudo  e biblioteca 

• Divulgação à comunidade educativa, por cada clube e projeto, dos respetivos critérios para a 
frequência dos mesmos pelos alunos; 

Resp. de cada Clube e 
Projeto/Resp. Pag. 
Internet e Facebook 

 

• Elaboração de relatórios de avaliação anual de cada clube e projeto e trimestral da sala de 
estudo e biblioteca escolar; 

 Clubes e Projetos/Final 
de período 

Grau de cumprimento do plano de 
trabalho e relatório de avaliação 
trimestral 

• Continuidade de elaboração/análise e reformulação do regimento da sala de estudo, de forma 
a incluir os critérios de proposta de alunos pelos Conselhos de Turma para a frequência desse 
espaço, em articulação com as necessidades de realização de atividades extracurriculares de 
ocupação plena dos tempos escolares dos alunos/turmas na falta dos docentes; 
 

Responsáveis pela sala 
de estudo/Docentes 

Resp. Sala de 
Estudo/início do ano 
letivo 

 



43 
 

• Proposta fundamentada de alunos, pelos Conselhos de Turma, em articulação com a 
coordenação da sala de estudo, para frequência desse espaço ponderando a sua taxa de 
ocupação, a distribuição dos docentes nesta sala. Assim como as necessidades de realização de 
atividades extracurriculares de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos/turmas na falta 
dos docentes; as diversas opções das medidas de apoio às aprendizagens dos alunos e combate 
ao insucesso escolar disponíveis; a disponibilidade de clubes e projetos e o horário dos 
respetivos alunos/turmas; 

Diretor de Turma e 
Resp. Da Sala de Estudo 
/CT e Docentes da sala 
de estudo. 

Conselhos de 
Turma/início do ano 
letivo e reformulação ao 
longo do ano letivo 

Atas dos CT/Lista de verificação 

• Indicação, pelo Conselho de Turma, do plano de trabalho, com discriminação das tarefas e 
respetiva calendarização, para os alunos propostos para a sala de estudo, concretizarem nesse 
espaço; 

Atas dos CT e Dossiê de tarefas das 
sala de estudo e biblioteca/Lista de 
verificação 

• Elaboração de dossiês, por ano de escolaridade, pela equipa da sala de estudo, em articulação 
com os subdepartamentos, com documentação de apoio e planificações de trabalho que 
permitam aos docentes da sala de estudo aplicar aos alunos que frequentam este espaço de 
livre vontade; 

Responsáveis pela sala 
de estudo/Docente 

Equipa da Sala de Estudo 
e Subdepartamentos/ 
início do ano letivo e ao 
longo do ano letivo 

Dossiê da Sala de Estudo/ 

• Continuidade de elaboração de relatório de avaliação anual do Núcleo de projetos. Coord. Núcleo de 
Projetos/Resp. Projetos 

Núcleo de Projetos/final 
do ano letivo 

Relatório Anual do NP/Lista de 
verificação 

Gestão de recursos 
humanos 

Melhorar o funcionamento do pavilhão e 
das aulas de Educação Física. 
Otimizar recursos humanos 

• Continuidade de definição de critérios de afetação dos recursos humanos tendo em atenção o 
conhecimento próximo, o perfil e a formação de cada um; 

Direção/PND Direção/início do ano 
letivo 

Mapa de distribuição do 
PND/Inquérito 

• Continuidade de distribuição de serviço não docente tendo em conta os respetivos critérios de 
afetação; 

 Direção/final do ano 
letivo 

Mapas de distribuição do serviço 
docente/Inquérito 

• Destacar um funcionário do sexo masculino para articular com a funcionária afeta ao pavilhão, 
durante o período letivo; 

   

• Continuidade de distribuição do serviço docente, a organização de turmas e horários 
obedecendo a critérios definidos, tendo por princípio a continuidade das equipas pedagógicas, 
pautando-se, ainda, pelo equilíbrio dos níveis de ensino por docente; 

Direção/Comissão de 
Horários e Equipa de 
Constituição de Turmas 

Comissão de 
Horários/final e início do 
ano letivo 

 

• Continuidade de distribuição criteriosa dos tempos letivos de cada uma das disciplinas, 
evitando-se o lançamento de tempos letivos em dias consecutivos. 

   

● Continuidade/Reforço de solicitação, às entidades competentes, da disponibilização de 
recursos humanos (por exemplo, psicólogo) com vista a colmatar a incapacidade de resposta dos 
Serviços de Psicologia e Orientação Educativa, entre outras áreas de interesse (por exemplo: 
animador sociocultural, assistente social). 

Direção/SPOE Direção/final do ano 
letivo 

Correio expedido/Lista de 
verificação 

Gestão da formação Utilizar os quadros interativos nas suas 
potencialidades; 
Adequar a formação aos interesses dos 
assistentes técnicos e operacionais. 
 

● Continuidade de elaboração do Plano de Formação, no qual se realiza o levantamento dos 
interesses e necessidade do pessoal docente e não docente, respeitando as particularidades e 
diversidade de funções dos assistentes técnicos e operacionais. 

Resp. 
Formação/Pessoal 
Docente e Não docente 

CFAE /início do ano 
letivo 

Plano de Formação/Inquéritos 

● Reforçar a necessidade de maior "parceria/cooperação" entre a oferta formativa, para o 
pessoal não docente, contemplada no Plano de Formação do Agrupamento com a oferta 
formativa do Município; 

Resp. Formação e 
Direção/Autarquia 

Direção/ao longo do ano 
letivo 

Parcerias e Oferta formativa da 
autarquia/Inquérito 

● Aumentar a oferta formativa do pessoal docente ao nível de Quadros interativos e outras 
"ferramentas" digitais, de forma a atender às necessidades pedagógicas e interesses dos alunos, 
criando condições para uma adequada utilização dos mesmos em contexto escolar, 
promovendo, assim, a inovação e mudança/melhoria no processo de ensino e aprendizagem; 

Resp. Formação e 
CFAE/Formadores 

CFAE/ao longo do ano 
letivo 
 

Grau de cumprimento do Plano de 
Formação/Lista de verificação 

● Promoção de ações de formação em horários e períodos compatíveis com o desempenho de 
funções docentes e não docentes e apelativos aos intervenientes. 

Resp. Formação e CFAE 
/PD e PND 

  

Criar condições para 
um maior 
envolvimento e 
responsabilização dos 
alunos a participarem 
ativamente na vida 
escolar, 
nomeadamente na 
colaboração da 
realização das 
atividades do Plano de 
Atividades Anual. 

Criar as Assembleias de alunos em todas 
as escolas; 
Articular o PAA da Associação de 
Estudantes com o Projeto Educativo e 
Plano Anual.  
Responsabilizar a Associação de Alunos 
na organização e implementação das 
atividades do PAA e na participação com 
artigos para o Jornal da Escola.   

● Calendarização de reuniões periódicas, devidamente programadas, por parte da Associação de 
Estudantes; 

Direção e Responsável 
pela Associação de 
Estudantes e 
Presidente da 
Associação de 
Estudantes/Associação 
de Estudantes 

Associação de 
Estudantes/início do ano 
letivo 
 

Plano de trabalho da AE/Inquérito 

● Calendarização de reuniões de articulação entre o professor Coordenador da ação e a Direção. 

● Continuidade de apresentação de propostas concretas sobre atividades que os alunos 
entendam ser de interesse para os mesmos;  

Proposta de PAA pela AE/Lista de 
verificação 

● Apresentação de pequenos relatórios críticos sobre as ações desenvolvidas na qualidade de 
membros da Associação de Estudantes; 

AE/ Final de cada 
período 

● Apresentação de um documento final de ano sobre os pontos fortes e pontos fracos de como 
decorreu o ano letivo. 

Relatórios trimestrais e final da AE 
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DOMÍNIO: LIDERANÇA E GESTÃO 

CAMPO DE ANÁLISE: AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA 

Linha de Melhoria Objetivos (áreas de melhoria) Ações a desenvolver Responsável/Recursos 
Execução da Ação 

/Calendarização 
Monitorização/Avaliação interna 

A consolidação do 
processo de 
autoavaliação como 
instrumento 
estratégico para a 
construção de 
planos de ação de 
melhoria com 
impacto nas práticas 
profissionais e na 
prestação do serviço 
educativo. 

Consolidar o processo de autoavaliação 
do agrupamento. 
Elaborar instrumentos de recolha de 
dados; 
Realizar o tratamento estatístico dos 
dados recolhidos; 
Avaliar estratégias implementadas e os 
sucessos alcançados. 

• Apresentação de proposta de candidatura ao Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso 
Académico, através da Associação de Projetos de Avaliação em Rede (APAR), para favorecer a 
instituição de uma cultura de autoavaliação no Agrupamento; 

Coord. CAI/Membros 
CAI  

CAI/até final do ano 
letivo 2015-2016  

Proposta, Atas da CAI/Lista de 
verificação  

• Continuidade de Agendamento de reuniões e elaboração do respetivo plano de trabalho;  Coord. CAI/Membros 
CAI  

CAI/Início do ano letivo  Plano de Trabalho da CAI/Lista de 
verificação  

• Constituição de uma equipa de autoavaliação, independente dos departamentos, que inclua 
docentes, não docentes, alunos e encarregados de educação;  

Diretor/Direção e CP Direção/Início do ano 
letivo 

Mapa de distribuição de serviço 
docente/Lista de verificação 

• Continuidade de elaboração e aplicação de inquéritos aos professores, funcionários, 
encarregados de educação e alunos, com o objetivo de identificar pontos fracos e pontos fortes 
da escola, assim como possíveis sugestões de melhoria; 

Coord. CAI/Membros 
CAI, professores, 
funcionários, 
encarregados de 
educação e alunos 

CAI/3.º período Atas da CAI e Relatório de Avaliação 
Interna (Autoavaliação)/Lista de 
verificação 

• Continuidade de recolha de dados do programa alunos, programas do JNE, dossiês de 
turma/plano Turma e administrativos, necessários à autoavaliação, como, por exemplo, 
resultados da avaliação interna e externa, abandono escolar, habilitações dos pais e encarregados 
de educação, entre outros; 

Coord. CAI/Membros 
CAI 

CAI /ao longo do ano 
letivo 

Atas da CAI e Relatório de Avaliação 
Interna (Autoavaliação)/Lista de 
verificação 

• Continuidade de realização do tratamento estatístico dos inquéritos e elaboração de um 
relatório crítico com medidas a tomar, com posterior divulgação à comunidade escolar por parte 
da equipa de avaliação interna; 

   

• Elaboração do relatório de Avaliação Interna (Autoavaliação) que realize a avaliação das 
estratégias implementadas e dos sucessos alcançados; 

   

• Continuidade de análise, reflexão e emissão de parecer sobre o relatório de Avaliação Interna 
(Autoavaliação) pelo Conselho Pedagógico; 

Pres. CP/Membros CP CP/Final do ano letivo Atas do CP e Relatório de Avaliação 
Interna (Autoavaliação)/Lista de 
verificação 

• Continuidade de análise, apreciação e aprovação do relatório final de Avaliação Interna 
(Autoavaliação) pelo Conselho Geral. 

Pres. CG/Membros CG CG/Final do ano letivo Atas do CG e Relatório de Avaliação 
Interna (Autoavaliação)/Lista de 
verificação 

Constituir suporte à tomada de decisões 
estratégicas, com consequências visíveis 
nos planos de melhoria e nos processos 
de autorregulação; 

Implementar práticas de monitorização, 

autorregulação e avaliação interna, 

articulando os resultados da 

autoavaliação e os planos de ação de 

melhoria. 

• Elaboração de instrumentos de monitorização do plano de melhoria;  Coord. CAI/Membros 
CAI  

CAI/até final do ano 
letivo 2015-2016  

Proposta, Atas da CAI/Lista de 
verificação  

• Estabelecimento de um plano de monitorização da implementação do plano de melhoria, com 
estabelecimento e distribuição de tarefas à equipa de verificação/monitorização, calendarização 
da recolha de dados, dos momentos de avaliação e formas de divulgação; 

  Plano de monitorização da 
implementação do plano de 
melhoria/Lista de verificação  

• Levantamento dos dados de monitorização, envio dos mesmos ao Conselho Pedagógico para 
uma primeira reflexão e, posteriormente, encaminhá-los para os subdepartamentos e demais 
órgãos envolvidos na implementação do plano de melhoria para os analisarem e fornecerem 
feedbak relativo à avaliação das ações implementadas; 

 CAI/Final do 1.º, 2.º e 3.º 
períodos  

Atas da CAI/Lista de verificação  

• Análise e reflexão em Subdepartamento e demais órgãos envolvidos na implementação do 
plano de melhoria sobre os dados de monitorização do plano de melhoria, de forma a emitir 
feedbak relativo à avaliação das ações implementadas; 

Lideranças 
Intermédias/Respetivos 
membros  

Subdep. Órgãos 
intermédios/Final do 1.º, 
2.º e 3.º períodos  

Atas Subdep. e dos órgãos 
intermédios, assim como 
pareceres/Lista de verificação  

• Elaboração de relatórios intercalares relativos à eficácia do plano de melhoria, de acordo com 
as ações que estão a ser implementadas, em cada momento de avaliação e de um relatório final, 
em articulação com  a autoavaliação do agrupamento, apresentando propostas de melhoria, 
tendo em conta a reflexão levada a cabo nos vários departamentos/subdepartamentos… e a 
reflexão desta Comissão, visando a tomada de decisões estratégicas, com consequências visíveis 
nos planos de melhoria e nos processos de autorregulação;  

 CAI/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do ano 
letivo  

Atas da CAI e relatórios/Lista de 
verificação 

• Apreciação dos relatórios de monitorização e avaliação do plano de melhoria pelo Conselho 
Pedagógico; 

Pres. CP/Membros CP  CP/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do ano 
letivo  

Atas do CP/Lista de verificação  
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• Aprovação dos relatórios de monitorização e avaliação do plano de melhoria pelo Conselho 
Geral; 

Coord. CAI/CP, CG, 
Lideranças intermédias, 
Resp. Pág. Internet 

CG/Início do 2.º e 3.º 
períodos e final do ano 
letivo  

Atas do CG/Lista de verificação  

• Divulgação dos relatórios de monitorização e avaliação do plano de melhoria à comunidade 
educativa, quer através do Conselho Geral e Conselho Pedagógico, quer de outros meios 
considerados pertinentes e ajustados. 

 CAI/Final do ano letivo Atas do CP, CG e de órgãos 
intermédios e Pág. Internet/Lista de 
verificação 

 


