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Introdução 

 

O Plano de Melhoria deve constituir-se como um suporte à ação educativa e ao desenvolvimento da escola 

(aqui entendida como Agrupamento) numa tentativa de superar as fragilidades detetadas, redirecionando as 

atividades, formas de funcionamento e de organização, de acordo com as metas do Projeto Educativo. 

 

A construção deste plano tem, assim, como referências constantes o Projeto Educativo, os Relatórios das 

Itervenções Inspetivas e de Acompanhamento da IGEC, os Relatórios de Autoavaliação, e, ainda, o Plano 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 

 

Tendo por referência os documentos atrás referidos, o Plano de Melhoria está organizado respeitando os 

domínios organizacionais que constam do Projeto Educativo e o relatório de avaliação externa, cruzados com 

a matriz seguida no plano estratégico, no âmbito do Plano Nacional de Promoção do sucesso escolar. Assim, 

são apresentadas as fragilidades e, para cada uma delas, as diversas ações/ medidas para as superar, 

objetivos, metas e recursos. 

 

Uma vez que não fazia sentido haver um plano de melhoria e um plano estratégico de promoção do sucesso 

escolar isolados, numa lógica de articulação entre os documentos orientadores, agregaram-se os dois 

documentos, resultando essa agregação no Plano de Melhoria do Agrupamento. 

 

Para que dele resulte a assunção plena das responsabilidades de todos os intervenientes da ação educativa, 

melhorar a capacidade de autorregulação pedagógica de cada docente e das estruturas de  

acompanhamento e orientação educativa, o plano será divulgado junto da comunidade educativa e 

constituirá juntamente com o Projeto Educativo o referencial para a ação do Agrupamento. 

 

O sucesso deste Plano de Melhoria dependerá da correta implementação e aplicação das ações/medidas de 

melhoria, da sua monitorização e do envolvimento e motivação de todos os intervenientes em cada uma das 

ações. 

 

Será publicado na página da escola, uma vez aprovado pelo conselho pedagógico e pelo conselho geral. 

 

As primeiras cinco medidas constituem o plano estratégico de promoção do sucesso escolar e as  restantes 

integram o plano de melhoria. 
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Relatório da Avaliação externa das escolas (IGEC) / 2012 

A equipa de avaliação realça os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola: 

- A identificação da comunidade educativa com a Escola, evidenciada nos níveis de satisfação 

sobre a sua ação educativa. 

- As dinâmicas desenvolvidas pelos docentes, nos departamentos, promotoras de trabalho 

colaborativo e de articulação. 

- A diversificação da oferta educativa e a crescente abertura da Escola ao meio, com impacto na 

redução da desistência e abandono escolares. 

- A visão estratégica, mobilizadora das lideranças e da comunidade educativa na resolução dos 

problemas existentes. 

- A gestão adequada e criteriosa dos recursos. 

 

A equipa de avaliação entende que as áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus 

esforços para a melhoria são as seguintes: 

- Os resultados dos alunos na avaliação externa, quer nos exames do 9.º ano, quer nos exames do 

ensino secundário. 

- Os processos de supervisão e acompanhamento da prática letiva em sala de aula, enquanto 

processo de melhoria da qualidade do ensino e de desenvolvimento profissional. 

- A monitorização da eficácia das medidas de apoio às aprendizagens dos alunos. 

- A participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar. 

- A consolidação do processo de autoavaliação. 

 

 

Relatório da Ação Inspetiva (IGEC): Indicador de alinhamento das classificações internas / 2015 

Atentas as conclusões finais e com o objetivo de contribuir para a correção / aperfeiçoamento de 

procedimentos, tendo em vista a sua conformidade legal e a melhoria da qualidade da ação 

educative, a equipa inspetiva apresenta as seguintes recomendações: 

- Definir, no início de cada ano letivo, os critérios/subcritérios de avaliação e respetiva ponderação, de forma a 

constituírem referenciais comuns a todos os departamentos curriculares/ disciplinas. Assim, as classificações 

internas a atribuir pelos docentes aos alunos, no respeito pelos critérios/ subcritérios de avaliação e respetiva 

ponderação fixados, deverão estar expurgadas de qualquer fator não fundamentado nos aludidos critérios, no 

respeito escrupuloso dos princípios da legalidade, da igualdade, da boa-fé, da imparcialidade e da justiça. 
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- Observar, aquando das deliberações dos conselhos de turma ou da sua ratificação, o cumprimento dos 

critérios de avaliação definidos, de modo a que a classificação final traduza as informações que a suportam e a 

situação global de cada aluno, desencadeando, se necessário, os procedimentos de correção de eventuais 

desvios. 

- Apreciar, em sede de Conselho Pedagógico, no final do ano escolar, face aos critérios de avaliação definidos, 

o eventual desvio entre a avaliação sumativa interna e a avaliação externa, de modo a identificar os fatores 

internos explicativos. 

- Assegurar que sejam preservados os elementos de avaliação que suportaram a tomada de decisões de 

avaliação em sede de conselho de turma. 

 

Relatório da Ação Inspetiva (IGEC): Programa de acompanhamento educação especial - respostas 

educativas / 2016 

Da apreciação da documentação disponbilizada, na observação dos contextos de desenvolvimento da 

educação especial e nas entrevistas realizadas a equipa inspetiva considerou como: 

Aspetos mais positivos: 

- As parcerias estabelecidas com instituições da sociedade civil e administrações públicas locais e regionais, 

em particular, com o objetivo de promover a transição para a vida pós-escolar dos alunos com NEE, para os 

quais foi elaborado um PIT, e assegurar o exercício de uma atividades professional com adequada inserção 

social, familiar e ocupacional. 

- A utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e o curso a software educativo, na 

lecionação, reforço da aprendizagem e apoio personalizado de components específicas do currículo, 

especificamente dos alunos com cegueira severa ou baixa visão. 

- A participação e o envolvimento dos alunos com NEE nas atividades curriculares da sua turma e das 

atividades de enriquecimento curricular, com destaque para as saídas ao exterior, a participação em 

espetáculos de âmbito local e regional e a prática de desporto. 

- Os níveis de satisfação manifestados pelos pais e encarregados de educação, relativamente ao serviço 

educativo e formative dinamizado pelo agrupamento, no âmbito da educação especial. 

 

Aspetos a melhorar: 

- Planificar a ação educative, a curto prazo, com a participação de todos os intervenientes no processo 

educativo das crianças/alunos com NEE, com metas e objetivos mensuráveis, explicitação de tarefas nas 

diferentes áreas a desenvolver e corresponsabilização de cada um. 
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- Reforçar a reflexão sobre a implementação das medidas educativas definidas nos programas educativos 

individuais (PEI), de forma regular e sistemática, por forma a garantir a sua eficácia, potenciar as 

capacidades dos alunos, atenuar as dificuldades específicas e contribuir para a afirmação efetiva do seu 

sucesso escolar. 

- Melhorar a minotorização dos resultados escolares dos alunos com NEE, ao nível interno e externo, 

aquando da realização de provas / exames nacionais, no sentido de compreender a eficácia do impacto na 

definição e implementação das medidas educativas e afetação de recursos. 

 

Relatório de autoavaliação: Dados do sucesso académico   

Do documento “Dados do Sucesso Académico – 3.º período – 2015/16,” da equipa de autoavaliação, emanam 

os seguintes resultados: 

 

 

Área: 5. Resultados 

Elementos 
constitutivos 

Critérios Indicadores 
Pistas a 

investigar 
 
 
 
 
 

Educação Pré- 
Escolar, Ensino 
Básico e Cursos de 
Educação  e 
Formação 

Eficácia 
Interna 

 

As taxas de sucesso das diferentes disciplinas correspondem às metas definidas. 
 
 
 

- Pautas de 
avaliação; 

-Plataforma 
Inovar; 

-Resultados dos 
exames nacionais; 

- Programa ENEB; 

- Dados da Misi. 

 

Qualidade 
interna 

As médias das classificações das diferentes disciplinas são superiores às médias 
dos resultados dos três últimos anos. 
Mais de 90% dos alunos avaliados transitam de ano de escolaridade. 
Mais de 75% dos alunos transitam com sucesso pleno (sem níveis inferiores a 
três). 

Eficácia 
externa 

As taxas de sucesso dos exames nacionais melhoraram relativamente à  média 
dos três últimos anos. 

 

Qualidade 
externa 

A classificação interna de frequência (CIF) aproximou-se da classificação de 
exame (CE). 
As médias das classificações de exame aproximaram-se da média nacional. 

 
 
 
 
 
 

 
Ensino Secundário 
Regular 

Eficácia 
Interna 

As taxas de sucesso das diferentes disciplinas correspondem às metas definidas. 
 
 

 
Pautas de 
avaliação; 

-Plataforma 
Inovar; 

-Resultados dos 
Exames nacionais; 

- Programa ENES; 

- Dados da Misi 

 
 

Qualidade 
interna 

As médias das classificações das diferentes disciplinas são superiores às médias 
dos resultados dos três últimos anos. 
Mais de 90% dos alunos avaliados transitam de ano de escolaridade. 
Mais de 75% dos alunos transitam com sucesso pleno (sem classificações 
inferiores a dez). 

Eficácia 
externa 

As taxas de sucesso dos exames nacionais melhoraram relativamente à  média 
dos três últimos anos. 

 
Qualidade 
externa 

 

A classificação interna de frequência (CIF) aproximou-se da classificação de 
exame (CE). 
As médias das classificações de exame aproximaram-se da média nacional. 

 
 
 
 

Ensino Profissional 

 
Eficácia 
Interna 

 

A taxa de transição* por ano de escolaridade aumentou relativamente três 
últimos anos. 
A taxa de conclusão de módulos por disciplina situa-se acima dos 90%. 

 

 
-Pautas de 
avaliação; 

- Dados da 
Plataforma Inovar 

 

Qualidade 
interna 

 

Mais de 90% dos alunos avaliados transitam de ano de escolaridade. 
Mais de 75% dos alunos transitam com sucesso pleno (sem módulos em atraso). 



 
  

 
Domínio:  Resultados 

    Medida 1 
 
1. Fragilidade/Problema 
a Resolver e Fontes de 
Identificação 

Significativas dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita 
precocemente diagnosticadas aos alunos do 1.º ano de escolaridade. 
Considera-se que, por não serem debeladas, se refletem posteriormente,  
ao longo do 1.º ano, na qualidade dos resultados traduzidos na avaliação  
da disciplina de português mas também consequentemente nas 
restantes áreas curriculares. De acordo com o diagnóstico realizado pelos 
intervenientes no processo de avaliação a fragilidade enunciada 
expressa- se, em vários alunos, na avaliação sumativa final do 2.º ano de 
escolaridade justificada também pelo facto de, com base nos normativos 
legais  em vigor, no 1.º ano de escolaridade não haver lugar a retenção, 
exceto se  tiver sido ultrapassado o limite de faltas, nos termos do 
disposto nas  alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 
5 de setembro. 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

1.º  e 2.º ano 

3.  Designação da Medida “Aprender a ler e escrever para crescer” 

4. Objetivos a Atingir 
com a Medida 

Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos; 
Melhorar as competências de leitura e escrita; 
Envolvimento parental no processo 
ensino/aprendizagem; 
Garantir uma mais eficaz diferenciação pedagógica no processo de 
ensino- aprendizagem. 5. Metas a Alcançar com 

a Medida 
Aumento da taxa de sucesso dos alunos do 1.º ano em mais 5% 
relativamente à avaliação sumativa na disciplina de português verificada 
no final do ano letivo transato; 
Obtenção de uma taxa de sucesso/aprovação no 2.º ano de 94%, no 
ano letivo seguinte. 

6. Atividade(s) a 
Desenvolver no Âmbito da 
Medida 

Rigoroso diagnóstico das dificuldades de aprendizagem na leitura e na 
escrita; 
Elaborar Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual para os 
alunos que manifestem dificuldades; 
Organização cuidada dos grupos de alunos e gestão rigorosa dos 
recursos humanos; 
Planificação das atividades e estratégias a implementar 
entre Professores Titulares de Turma e Professores 
Coadjuvantes; 
Reuniões periódicas de coordenação/articulação dos docentes 
envolvidos; Articulação entre docentes que lecionam turmas do 1.º ano 
de escolaridade, dos vários estabelecimentos escolares; 
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Durante um período de 4 horas semanais, na disciplina de português, 
efetua-se o desdobramento da turma no sentido de garantir que os 
alunos criteriosamente selecionados são acolhidos por um professor 
coadjuvante para trabalharem as dificuldades e superarem as suas 
lacunas na leitura e na escrita, constituindo-se deste modo dois grupos 
de nível. Nas restantes horas letivas da disciplina, realizam as suas 
aprendizagens no grupo-turma com o Professor Titular de Turma. 

7. Calendarização das 
Atividades 

Coadjuvante em contexto de sala de aula – setembro e 
outubro; Constituição dos grupos de alunos (flexíveis) - 
outubro; Desdobramento da turma – outubro a junho. 

8. Responsáveis 
pela Execução da 
Medida 

Diretora do Agrupamento; 
Conselho de Docentes; 
Professores Titulares de 
Turma; Professores 
Coadjuvantes. 

9. Recursos (Crédito 
Horário Utilizado ou 
Recursos Necessários à 
Implementação da 
Medida) 

Tendo em conta a dimensão do agrupamento, 12 turmas do 1.º ciclo, 
propõe-se a atribuição de um crédito horário correspondente a 50 horas 
no grupo de recrutamento 110 (acompanhamento dos alunos no tempo 
correspondente ao desdobramento das turmas; reuniões de articulação); 
Outros recursos: bibliotecas escolares do agrupamento. 

 
10.Indicadores de 
Monitorização e Meios 
de Verificação da 
Execução e Eficácia da 
Medida 

Sessões regulares de trabalho entre os docentes 
envolvidos; Mecanismos de registos qualitativo e 
quantitativo;  Relatório do trabalho desenvolvido; 
Avaliações sumativas (fichas de avaliação iguais para todos os alunos do 
mesmo ano de escolaridade); 
Resultados escolares; 
Relatório de autoavaliação do agrupamento. 

 
11.Necessidades de 
Formação 

Formação no âmbito: 
- métodos de ensino da leitura e escrita; 
- a escrita e a leitura no 1º Ciclo: das conceções à construção de 
itinerários pedagógicos; 
- a educação literária no 1º Ciclo. 
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Domínio:  Resultados   

     Medida 2 

 
1. Fragilidade/Problema a 
Resolver e Fontes de 
Identificação 

Dificuldades de aprendizagem na leitura, escrita e compreensão bem 
como ao nível do raciocínio e capacidade de resolução de problemas 
diagnosticadas aos alunos do 5.º ano de escolaridade. 
De acordo com o diagnóstico realizado pelos intervenientes no processo  
de avaliação a fragilidade enunciada expressa-se, para vários alunos, na 
qualidade dos resultados traduzidos na avaliação final da generalidade 
das disciplinas mas mais concretamente na disciplina de português e 
matemática. 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

5.º ano 

3.  Designação da Medida “Aprender mais e melhor” 

 
4. Objetivos a Atingir com 
a Medida 

Melhorar a qualidade das aprendizagens dos 
alunos; Melhorar as competências de leitura e 
escrita; 
Melhorar o raciocínio matemático e a capacidade de resolução de 
problemas; 
Criar condições de sucesso para alunos que concluem o 1.º ciclo com 
dificuldades em português e matemática; 
Diferenciar para melhorar, mais qualidade para todos; 
Garantir uma mais eficaz diferenciação pedagógica no processo de 
ensino- aprendizagem. 5. Metas a Alcançar com a 

Medida 

Aumento da taxa de sucesso dos alunos do 5.º ano, em mais 0,2 a 
média  da avaliação final nas disciplinas de português e matemática; 
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6. Atividade(s) a 
Desenvolver no Âmbito da 
Medida 

Rigoroso diagnóstico das dificuldades de aprendizagem na leitura e 
na escrita; 
Rigoroso diagnóstico das dificuldades de aprendizagem a nível do  
raciocínio matemático e da capacidade de resolução de problemas; 
Organização cuidada dos grupos de alunos e gestão rigorosa dos 
recursos humanos; 
Planificação das atividades e estratégias a implementar entre 
Professores das Disciplinas de português e matemática e Professores 
Coadjuvante; 
Instituir, no Ensino Básico, um regime de tutorias para alunos  com 
reduzido acompanhamento familiar; 
Diversificação de métodos e formas de trabalho, bem como estratégias, 
por parte dos docentes, com recurso às novas tecnologias e/ou 
materiais manipuláveis, de maneira a implicar o aluno na sua própria 
aprendizagem; Reuniões periódicas de coordenação/articulação dos 
docentes envolvidos; Durante um período de 4 tempos semanais 
(português e matemática), efetua-se o desdobramento da turma em 
dois grupos no sentido de garantir que os alunos criteriosamente 
selecionados são acolhidos por um professor coadjuvante para 
trabalharem as dificuldades e superarem as suas lacunas; 
Adotar estratégias de recuperação de competências e conhecimentos, 
contratualizados com os alunos e encarregados de educação; 
Oficinas de leitura, de escrita e de gramática; 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficinas de utilização de jogos matemáticos de estratégia  
para desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo; 
Promover atividades de intercâmbio presencial ou virtual, com 
utilização, cada vez mais frequente, das tecnologias de informação e 
comunicação; Nas restantes horas letivas da disciplina, realizam as suas 
aprendizagens no grupo-turma com os respectivos professores das 
disciplinas. 

7. Calendarização das 
Atividades 

Ao longo do ano letivo: 
Coadjuvante / apoio em contexto de sala de aula – setembro e 
outubro; Constituição dos grupos de alunos (flexíveis) – outubro; 
Desdobramento da turma – outubro a junho. 

8. Responsáveis 
pela Execução da 
Medida 

Diretora do Agrupamento; 
Professores das disciplinas de português e matemática;  
Professores Coadjuvantes; 
Conselho de Turma. 

9. Recursos (Crédito 
Horário Utilizado ou 
Recursos Necessários à 
Implementação da 
Medida) 

Tendo em conta a dimensão do agrupamento, 3 turmas do 5.º ano, 
propõe- se a atribuição de um crédito horário correspondente a 540 
minutos a atribuir preferencialmente nos grupos de recrutamento 230 e 
200/210/220 (acompanhamento dos alunos no tempo correspondente 
ao desdobramento das turmas; reuniões de articulação, …) 
Outros recursos: bibliotecas escolares do agrupamento. 
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10.Indicadores de 
Monitorização e Meios 
de Verificação da 
Execução e Eficácia da 
Medida 

Sessões regulares de trabalho entre os docentes envolvidos; 
mecanismos de registo qualitativo; mecanismo de registo quantitativo. 
Relatório do trabalho desenvolvido; 
Avaliações sumativas (fichas de avaliação iguais para todos os alunos 
nas disciplinas de português e matemática); 
Resultados escolares; 
Relatório de autoavaliação do agrupamento. 

11.Necessidades de 
Formação 

Formação no âmbito: 
- as metas curriculares de português para o ensino básico (2.º ciclo); 
- as metas curriculares de matemática para o ensino básico (2.º ciclo); 
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     Domínio:  Resultados   

    Medida 3 

1. Fragilidade/Problema a 
Resolver e Fontes de 
Identificação 

Comportamento e indisciplina dos alunos em contexto de sala de aula, 
no 3.º ciclo. 
Da análise dos documentos de avaliação interna da escola e das atas dos 
conselhos de turma considera-se que as ocorrências disciplinares são um 
forte elemento condicionador da qualidade das aprendizagens / 
resultados escolares dos alunos no 3.º ciclo. 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

7.º ano 

3.  Designação da Medida “Educar para a cidadania” 

 
4. Objetivos a Atingir com 
a Medida 

Prevenir comportamentos disruptivos em contexto de sala de aula; 
Promover uma maior participação e corresponsabilização dos alunos na 
vida escolar; 
Melhorar o comportamento dos alunos; 
Promover o desenvolvimento de competências dos agentes educativos 
para a resolução de situações de conflito; Implementar uma cultura de 
respeito, responsabilidade e intervenção cívica; 
Envolvimento parental no processo ensino/aprendizagem;  
Promover a melhoria dos resultados escolares. 

5. Metas a Alcançar com a 
Medida 

Diminuir, no contexto de sala de aula, em 25% o número de 
participações disciplinares e 25% o número de procedimentos 
disciplinares. 
 

6. Atividade(s) a 
Desenvolver no Âmbito 
da Medida 

Ação disciplinar rigorosa, mas justa e adequada à maturidade do aluno, e 
visando sempre fins pedagógicos (controlar de forma metódica os 
comportamentos perturbadores e distratores promovendo exercícios de 
concentração e motivação); 
Ação tutorial para acompanhamento dos alunos com comportamentos  
mais perturbadores; 
Criação de equipas de integração e apoio do aluno - Equipa 
multidisciplinar. Equipas destinadas a apoiar alunos problemáticos ao 
nível da indisciplina, risco de absentismo escolar, comportamentos de 
risco e falta de assiduidade, articulando os diversos atores da 
comunidade educativa – professores, diretores de turma, direção, 
encarregados de educação. Estas equipas desenvolvem: atendimento dos 
alunos; diagnóstico das situações problema e encaminhamento dos casos 
em função das necessidades detetadas. 
Dinamização do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família em articulação 
também com as instituições da comunidade local: Juntas de Freguesia, 
Câmara Municipal, Cruz Vermelha, CPCJ, …; 
Promoção de iniciativas de formação dirigida a professores, pais e 
alunos: gestão de conflitos, comportamentos disruptivos e outros;  
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Acompanhamento dos alunos sinalizados pelos tutores / conselhos de 
turma, com problemas de integração na escola, que apresentam um 
alheamento da importância da escola e sem estrutura familiar que 
acompanhe a sua vida escolar; 
Primazia da atitude de prevenção relativamente à penalização, 
garantindo  o equilíbrio entre a dimensão pedagógica e a dimensão 
disciplinar; Reuniões com estruturas representativas dos alunos para 
definição de estratégias de melhoria relativamente às atitudes e 
comportamentos; Reuniões com os pais / encarregados de educação. 

 

7. Calendarização das 
Atividades 

Ao longo do ano letivo: 
- Desenvolvimento das tutorias; 
- Sessões de formação / sensibilização; 
- Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família; 
- Equipa multidisciplinar. 

 

8. Responsáveis 
pela Execução da 
Medida 

Diretora do Agrupamento;  
Coordenadora de Estabelecimento;  
Conselho de Turma; 
Diretor de turma; 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. 

9. Recursos (Crédito 
Horário Utilizado ou 
Recursos Necessários à 
Implementação da 
Medida) 

Propõe-se a atribuição de um crédito horário correspondente a 2200 
minutos para disponibilização de professores nomeadamente para: 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, tutores e constituição das 
equipas multidisciplinares; 
Assistente Social / Mediador de conflitos. 

 
10.Indicadores de 
Monitorização e Meios 
de Verificação da 
Execução e Eficácia da 
Medida 

Sessões regulares de trabalho dos alunos envolvidos e os demais 
intervenientes no processo. 
Número de registos de participações disciplinares e procedimentos 
disciplinares; 
Resultados escolares; 
Relatório de autoavaliação do agrupamento. 

 
11.Necessidades de 
Formação 

Formação no âmbito: 
- Competência comunicacional e gestão de sala de aula; 
- Estratégias e modelos de tutoria; 
- Mediação e gestão de conflitos em contexto escolar; 
- Construir o sucesso escolar: estratégias de prevenção e gestão de 
conflitos. 
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     Domínio:  Resultados   

    Medida 4 

 
1. Fragilidade/Problema a 
Resolver e Fontes de 
Identificação 

Discrepância entre os resultados escolares internos e externos nas 
disciplinas sujeitas a exame nacional. 
Ficha de intervenção (Ação Inspetiva) - “1. No final do ano letivo de 
2013/2014, a diferença CIF-CEF era de 2 valores na disciplina de 
Português, 4,2 valores na disciplina de Matemática A, 3,7 valores na 
disciplina de Biologia e Geologia, 5,6 valores na disciplina de Física e 
Química A...” Relatório de avaliação interna 2014/2015: “diferença CIF-
CEF era de 3,6 valores na disciplina na Português, 3,6 valores na 
disciplina de Matemática A, 5,2 valores na disciplina de Biologia e 
Geologia, 5,5 valores na disciplina de Física e Química A”. 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

10.º ano 

3.  Designação da Medida “Resultados Académicos” 

4. Objetivos a Atingir com a 
Medida 

Melhorar os resultados dos exames nacionais do ensino secundário, 
nas disciplinas em que se encontram abaixo da média nacional. 

 
5. Metas a Alcançar com a 
Medida 

Diminuir a diferença entre a classificação interna e a classificação 
externa nas disciplinas sujeitas a exame nacional: 3 valores nas 
disciplinas Português e Matemática A e 4 valores nas disciplinas 
Biologia e Geologia e Física e Química A. 

 
6. Atividade(s) a 
Desenvolver no Âmbito da 
Medida 

Reformulação dos critérios de avaliação; 
Garantir um acompanhamento individualizado de cada aluno, quer na 
superação de dificuldades, quer no desenvolvimento e enriquecimento 
das aprendizagens. 

Reforço do trabalho de coadjuvação em contexto de sala de aula; 

Implementação de medidas estruturantes ao nível dos apoios 

educativos, como trabalho de complemento de sala de aula; 

Reforço   do   caráter   sistemático   e contínuo  no âmbito  da  
avaliação formativa; 
Generalização da elaboração de testes com tipologia idêntica à das 
provas realizadas a nível nacional; 
Elaboração da matriz e critérios de correção dos testes de avaliação; 

Intensificação  das  metodologias de trabalho de pares, colaborativo e 

de projeto; 

Análise por disciplina e ano de escolaridade das grelhas de correção 
dos testes realizados; 
Promoção da articulação entre os docentes que lecionam o mesmo 
ano de escolaridade, fazendo constar a atividade dos respetivos 
semanários/horários; 
Reforço da componente curricular em 45 minutos nas disciplinas 
referidas sujeitas a exame nacional; 
Reforçar o trabalho de pares na adoção de estratégias comuns bem 
como na preparação, elaboração e partilha de materiais de apoio e de 
avaliação. 



14 

                                                                                                                                             
  

 

 
7. Calendarização das 
Atividades 

Ao longo do ano letivo: 
- Definição dos critérios de avaliação - início do ano lectivo; 
- Coadjuvação em sala de aula- pelo menos uma vez por 
semana numa aula de 90 minutos; 
- Apoios educativos; 
- Matriz e Critérios de correção- antes da elaboração de cada 
teste de avaliação; 
- Análise dos critérios de correção- após a realização dos testes. 

 

8. Responsáveis pela 
Execução da Medida 

Diretora do Agrupamento; 
Professores de apoio;  
Professores coadjuvantes; 
Representantes das disciplinas sujeitas a exame 
nacional; Professores das disciplinas; 
Coordenador de departamento. 
.  

9. Recursos (Crédito Horário 
Utilizado ou Recursos 
Necessários à 
Implementação da Medida) 

Propõe-se a atribuição de um crédito horário correspondente a 2200 
minutos por disciplina (Português, Matemática A, Biologia e Geologia e 
Física e Química A), ou seja 8 horários de 1100 minutos, que permita a 
coadjuvação pelo menos uma vez por semana em cada uma das turmas 
de 10º ano nas referidas disciplinas; 
Propõe-se a atribuição de um crédito horário correspondente a 270 
minutos por disciplina (Português, Matemática A, Biologia e Geologia e 
Física e Química A) para reforço curricular de 45 minutos/semana. 

 
10.Indicadores de 
Monitorização e Meios de 
Verificação da Execução e 
Eficácia da Medida 

Sessões de trabalho periódicas entre pares (professor da disciplina, 
professores coadjuvantes e professores de apoio) para análise dos 
resultados. 
Resultados obtidos pelos alunos no âmbito da avaliação externa 
(resultados dos exames nacionais e comparação com a avaliação 
interna); 
Relatório de autoavaliação do agrupamento. 11.Necessidades de 

Formação 
Formação no âmbito das didáticas específicas das referidas disciplinas. 
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Domínio:  Resultados 

   Medida 5 

 
1. Fragilidade/Problema 

a Resolver e Fontes de 
Identificação 

Dificuldade na implementação das medidas educativas definidas nos 
programas educativos individuais (PEI), de forma regular e 
sistemática, por forma a garantir a sua eficácia, potenciar as 
capacidades dos alunos, atenuar as dificuldades específicas e 
contribuir para a afirmação efetiva do seu sucesso escolar. 
Relatório do Programa de Acompanhamento “Educação 
Especial – Respostas Educativas (IGEC)” de 26 de abril de 2016. 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

Do 1º ao 12º ano de escolaridade. 

3.  Designação da Medida “Educação Especial - Reforço da implementação das medidas 
educativas”  

4. Objetivos a Atingir com 
a Medida 

Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos com NEE;  
Implementar uma cultura de respeito pela diferença e pela inclusão, 
responsabilidade, intervenção cívica e tolerância; 
Orientar   para a integração em percursos   escolares ajustados   
às necessidades e perfis dos alunos; 
Reforçar e desenvolver competências específicas adequadas ao perfil de 
funcionalidade de cada aluno; 
Promover o desenvolvimento de competências dos agentes educativos 
para a resolução de situações de conflito; 
Ótimizar todas as capacidades dos alunos com NEE; 
Desenvolver a autonomia pessoal e social dos alunos com NEE;  
Prevenir o abandono escolar. 

 
5. Metas a Alcançar com a 
Medida 

Aumento da taxa de sucesso dos alunos com NEE; 
Permitir a conclusão do ensino obrigatório dos alunos com NEE; 
Assegurar apoio a todos os alunos integrados na Educação Especial, 
gerindo os recursos de forma criteriosa, tendo como base a análise 
prévia dos PEI´s; 
Diminuir, no contexto de sala de aula, o número de participações e o 
número de procedimentos disciplinares. 

 
6. Atividade(s) a 
Desenvolver no Âmbito 
da Medida 

Rigoroso diagnóstico das dificuldades/capacidades de acordo com o 
perfil de funcionalidade dos alunos; 
Elaboração conjunta dos PEI´s, dos CEI´s e dos PIT´s; 
Organização cuidada dos grupos de alunos e gestão rigorosa e 
criteriosa dos recursos humanos; 
Planificação das atividades e estratégias a implementar entre os 
professores de Educação Especial e restantes docentes; 
Reuniões periódicas de coordenação/articulação dos docentes 
envolvidos; Articulação entre docentes que lecionam as turmas e os 
docentes de Educação Especial; 
Articulação entre docentes que lecionam o mesmo ano; 
Reforçar o apoio pedagógico personalizado lecionado pelos professores 
de Educação Especial; 
Reforçar o acompanhamento do apoio psicológico. 
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7. Calendarização das 
Atividades 

Durante o ano letivo. 

 
8. Responsáveis 
pela Execução da 
Medida 

Diretora do Agrupamento; 
Professores de Educação 
Especial; Psicólogos; 
Professores Titulares de Turma / Diretores de Turma e  restantes 
docentes; 
Conselhos de Turma / Conselho de Docentes. 

 
9. Recursos (Crédito 
Horário Utilizado ou 
Recursos Necessários à 
Implementação da 
Medida) 

Tendo em consideração o universo dos alunos abrangidos pelo decreto-
lei 3/2008 que frequentam o nosso Agrupamento e que apresentam 
graves dificuldades nos diferentes domínios da atividade e participação, 
que se repercutem na aprendizagem, propõe-se a atribuição de um 
crédito horário correspondente a 2200 minutos para colocação de dois 
docentes de Educação Especial, do grupo 910, e de um psicólogo. 

 
10.Indicadores de 
Monitorização e Meios 
de Verificação da 
Execução e Eficácia da 
Medida 

Preenchimento dos modelos/grelhas adotados na 
escola; Apresentação do material utilizado; 
Elaboração de relatórios trimestrais; 
Análise da implementação dos PEI´s ao nível das medidas educativas, 
dos intervenientes e dos objetivos; 
Auscultação de todos os intervenientes no processo educativo dos 
discentes (docentes, técnicos/terapeutas, Encarregados de educação e 
alunos) sobre a eficácia das medidas; 
Automonitorização em sessões de trabalho periódicas entre os docentes 
envolvidos para análise dos resultados; 
Resultados escolares (avaliação interna e externa); 
Mecanismos de registo qualitativo e quantitativo; 
Relatório de autoavaliação do agrupamento. 

11.Necessidades de 
Formação 

Formação no âmbito: 
- Medidas Educativas ao abrigo do decreto-lei 3/2008 e sua aplicação; 
“Quando a inclusão não deve ter limites...igualdade de oportunidades de 
acesso e sucesso escolar”. 
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Domínio: Resultados 
Medida 6 
1. Fragilidade/Problema a 
Resolver e Fontes de 
Identificação 

Resultados Académicos / Dificuldade de manutenção, controlo  de  um  
clima,  em  sala  de aula, propício ao desenvolvimento de atividades de 
aprendizagem. 
Relatórios de autoavaliação; Participações de ocorrência; Atas dos 
conselhos da turma. 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

1.º  ao 12.º ano de escolaridade 

3.  Designação da Medida “Projeto Melhor Turma” 

4. Objetivos a Atingir com 
a Medida 

Promover uma maior participação e corresponsabilização dos alunos na 
vida escolar; 
Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos;  
Melhorar o comportamento dos alunos; 
Promover o desenvolvimento de competências dos agentes educativos 
para a resolução de situações de conflito; Implementar uma cultura de 
respeito, responsabilidade e intervenção cívica; 
Promover a melhoria dos resultados escolares. 

 

5. Metas a Alcançar com a 
Medida 

Melhorar anualmente os resultados académicos na generalidade das 
disciplinas; 
Melhorar anualmente os resultados académicos alcançados na avaliação 
Externa; 
Diminuir o número de classificações inferiores a 10 valores, no ensino 
secundário, e de níveis inferiores a 3 ou Suficiente, no ensino básico, nos 
três períodos do ano letivo 2016/2017, em relação aos mesmos períodos 
de 2015/2016, incluindo os cursos profissionais; 
Melhorar o comportamento dos alunos; 
Implementar uma cultura de respeito, responsabilidade e intervenção 
cívica; 
Promover uma maior participação e corresponsabilização dos alunos na 
vida escolar. 

6. Atividade(s) a 
Desenvolver no Âmbito da 
Medida 

Organização cuidada dos grupos de alunos e gestão rigorosa dos 
recursos humanos; 

 
    

7. Calendarização das 
Atividades 

Durante o ano letivo: 
Apresentação do projeto “Melhor Turma” aos parceiros; 
Apresentação do projeto “Melhor Turma” à comunidade escolar; 
Apuramento dos resultados, no final de cada período letivo; 
Divulgação dos vencedores e atribuição do prémio. 

Replicar o calendário em 2017-2018 com as adaptações resultantes da 
avaliação do final do ano letivo 2016-2017. 
 

 
8. Responsáveis 
pela Execução da 
Medida 

Diretora do Agrupamento;  
Conselhos de Turma;  
Professores Titulares de Turma;  
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
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9. Recursos (Crédito 
Horário Utilizado ou 
Recursos Necessários à 
Implementação da 
Medida) 

Propõe-se a atribuição de um crédito horário para o desenvolvimento do 
projeto aos docentes que integram o Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família. 
Horas da Direção de Turma. 
 

 
10.Indicadores de 
Monitorização e Meios 
de Verificação da 
Execução e Eficácia da 
Medida 

Sessões de trabalho entre os docentes envolvidos;  
Relatório do trabalho desenvolvido; 
Avaliações sumativas; 
Resultados escolares; 
Relatório de autoavaliação do agrupamento. 

11.Necessidades de 
Formação 

Não aplicável 
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Domínio: Resultados 
Medida 7 

1. Fragilidade/Problema a 
Resolver e Fontes de 
Identificação 

Insuficientes   práticas   de   acompanhamento    do   percurso    
escolar/ profissional dos alunos após a conclusão do ensino 
secundário. 
Relatórios de autoavaliação. 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

Não aplicável 

3.  Designação da Medida “Projeto Partilhar Futuros” 

4. Objetivos a Atingir com a 
Medida 

Promover a reflexão e a partilha de experiências académicas entre 
alunos universitários/ingressaram no mercado de trabalho/pais e 
Encarregados de Educação e atuais alunos do ensino secundário;  
Contribuir para uma tomada de decisão mais fundamentada 
relativamente ao secundário e pós-secundário;  
Conhecer o percurso dos alunos após a conclusão do ensino 
secundário;  
Ajudar o aluno na sua tomada de decisão escolar, vocacional e 
profissional, de acordo com o melhor conhecimento de si próprio e 
das oportunidades escolares e profissionais existentes;  
Encorajar os pais/encarregados de educação a implicarem-se nas 
questões relacionadas com a orientação escolar, vocacional e 
profissional;  
Promover, ativamente, os serviços de orientação junto dos alunos e 
Encarregados de Educação;  
Potenciar uma relação de proximidade entre ex-alunos e atuais alunos;  
Articulação entre o SPO e as instituições do ensino superior;  
Colaborar na reformulação dos objetivos se o curso secundário que o 
aluno frequenta não corresponde aos seus interesses, aptidões, 
expectativas;  
Preparar o próximo ponto de tomada de decisão vocacional – o acesso 
ao Ensino Superior;  
Orientar a entrada no mercado de trabalho;  
Implementar uma cultura de responsabilidade e intervenção cívica. 
Facilitar o acesso à informação sobre as áreas de formação e a sua 
ligação às profissões;  
Melhorar a qualidade e garantir a qualidade e objetividade da 
informação e do aconselhamento sobre os percursos escolares e 
profissionais, tendo em conta as expectativas dos alunos e as 
realidades do mercado de trabalho;  
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5. Metas a Alcançar com a 
Medida 

Conhecer o percurso de pelo menos 30% dos alunos que concluíram 
o ensino secundário na modalidade de cursos profissionais e de 
cursos científico- humanísticos em 2016 durante três anos e das 
séries de alunos que concluírem o ensino secundário em 2016 e anos 
seguintes. 
 

6. Atividade(s) a Desenvolver 
no Âmbito da Medida 

Tratamento estatístico da taxa de empregabilidade dos alunos dos  
cursos profissionais; 
Tratamento estatístico da taxa de frequência e de conclusão de 
estágio; Tratamento estatístico do nº de alunos que ingressam na 
Universidade 

Tratamento dos questionários preenchidos pelos alunos nos três anos 
seguintes à conclusão do ensino secundário 
 

 

 Tratamento estatístico do número de alunos que ingressam na 
Universidade; 
Tratamento dos questionários preenchidos pelos alunos nos três 
anos seguintes à conclusão do ensino secundário. 
  

7. Calendarização das 
Atividades 

Julho de 2016 - aplicação do questionário aos alunos que concluíram o 
ensino secundário em 2016; 
Setembro de 2016 - 1º momento para os alunos que concluíram o 
ensino secundário em 2016; 
Julho de 2017 - 2º momento para os alunos que concluíram o ensino 
secundário em 2017. 
Repetir esta sequência nos anos seguintes. 

 8. Responsáveis pela 
Execução da Medida 

Diretora do Agrupamento;  
Coordenador do projeto; 
Equipa de autoavaliação. 
 

9. Recursos (Crédito Horário 
Utilizado ou Recursos 
Necessários à Implementação 
da Medida) 

Não aplicável 
 

 

10.Indicadores de 
Monitorização e Meios de 
Verificação da Execução e 
Eficácia da Medida 

 
Relatório do trabalho desenvolvido 
 

11.Necessidades de Formação Não aplicável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio: Prestação de Serviço Educativo 
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  Medida 8 
1. Fragilidade/Problema a 
Resolver e Fontes de 
Identificação 

Debilidades na prática de trabalho cooperativo e nos processos de 
supervisão da prática letiva, em contexto de sala de aula, enquanto 
estratégias de desenvolvimento profissional e contributo para a 
melhoria das aprendizagens dos alunos. 
Relatórios das Atividades Inspetivas / de Acompanhamento 

2. Ano de Escolaridade a 
Abranger 

1.º  ao 12.º ano de escolaridade 

3.  Designação da Medida “Sala Aberta, Mais Sucesso!” 

4. Objetivos a Atingir com 
a Medida 

Implementar processos de supervisão; 
Aprofundar práticas de monotorização; 
Refletir sobre a eficácia das estratégias pedagógicas utilizadas; 
Partilhar e analisar as experiências e os resultados da monotorização de 
aulas; 
Promover a articulação vertical através de partilha de aulas por 
professores  de diferentes ciclos; 
Promover a utilização de metodologias diferenciadas. 
 

 

5. Metas a Alcançar com 
a Medida 

2016-2017 – Envolver pelo menos 10 professores no projeto com duas 
aula partilhadas por ano de escolaridade; 
2017-2018 – Envolver pelo menos 20 professores no projeto com duas 
aula partilhadas por ano de escolaridade; 
 

6. Atividade(s) a 
Desenvolver no Âmbito da 
Medida 

Identificação  dos  docentes para  iniciar o  processo de  observação 
partilhada da prática letivas; 
Constituição de pares pedagógicos da mesma área/ciclo (ex: um 
professor de Matemática do 8º ano, turma A, partilha uma aula de 
Matemática com um professor de Matemática do 9º ano, turma B). 
Constituição de pares pedagógicos de áreas/ciclos diferentes (ex: um 
professor do 5º ano partilha com um docente do 4º ano uma aula de 
matemática e vice-versa). 
Planificação das atividades de observação partilhada; 
Observação e reflexão partilhada. 
 
 
Constituição de pares pedagógicos de áreas/ciclos diferentes (ex: um 
professor do 5º ano partilha com um docente do 4º ano uma aula de 
matemática e vice-versa). 
Planificação das atividades de observação partilhada Observação e 
reflexão partilhada 
 

   

7. Calendarização das 
Atividades 

Setembro  de  2016  –  identificação  dos  docentes  e  constituição  dos  
pares pedagógicos; 
Ao longo do ano letivo – duas situações de aula partilhada por cada par 
pedagógico; 
Final do 1º ano letivo – avaliação do projeto e planificação do ano seguinte 

  
 
 
 
 
 



22 

 

 

8. Responsáveis 
pela Execução da 
Medida 

Diretora do Agrupamento;  
Coordenador de Departamento; 
Docentes. 
 

9. Recursos (Crédito 
Horário Utilizado ou 
Recursos Necessários à 
Implementação da 
Medida) 

 

Componente não letiva de estabelecimento dos docentes 

10.Indicadores de 
Monitorização e Meios 
de Verificação da 
Execução e Eficácia da 
Medida 

Avaliação da implementação do projeto - relatórios intermédios e 
relatório final; 
Identificação de práticas pedagógicas promotoras de sucesso 
educativo - grelhas de registo, relatórios intermédios e relatório final; 
Avaliação do impacto da atividade no sucesso escolar dos alunos - 
atas dos conselhos de turma das turmas envolvidas; 
Relatório de autoavaliação. 
 

11.Necessidades de 
Formação 

Supervisão   e   lideranças   intermédias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Medida: outras áreas de intervenção 
 
 

Domínio Área de melhoria Objetivos Estratégicos Ações/Dinâmicas 
Responsáveis/ 
Coordenação 

Calendarização Avaliação 

R
e

su
lt

ad
o

s 

Resultados Sociais 

Continuar a investir no 
reforço do 
envolvimento parental 
e no sentido da 
pertença 

 Promoção de encontros de trabalho com os 

vários atores da Comunidade Educativa. 

Conselho 
Pedagógico 
Departamentos 
Curriculares 
Grupos 
Disciplinares 

 

Auscultação/ 
monitorização do 
feedback da 
comunidade 
educativa 

Reconhecimento da 
Comunidade 

Continuar a 
disponibilizar uma 
oferta formativa e 
educativa diversificada 

 Continuar a auscultar a comunidade educativa e 

a comunidade local a fim de que a oferta 

educativa se mantenha ajustada às 

motivações/interesses dos alunos e às 

necessidades do meio  

Conselho 
Pedagógico 
Departamentos 
Curriculares 
Grupos 
Disciplinares 

 

Auscultação/ 
monitorização do 
feedback da 
comunidade local 
e regional 

P
re

st
aç

ão
 d

o
 S

e
rv

iç
o

 E
d

u
ca

ti
vo

 

Planeamento e 
Articulação 

Reforçar a articulação 
curricular entre os 
diversos níveis e ciclos 
de ensino 

 Uniformização da consistência de 

procedimentos de avaliação ao nível dos grupos 

e departamentos curriculares, através de 

instrumentos próprios; 

 Reforço de medidas que fomentem o trabalho 

colaborativo e cooperativo, quer ao nível das 

estruturas intermédias de gestão, quer ao nível 

da Organização Escolar; 

 Construir o plano de turma adequando-o às 

características da turma e ao percurso evolutivo 

dos alunos   

Conselho 
Pedagógico 
Departamentos 
Curriculares 
Grupos 
Disciplinares 

 
Relatório de 
autoavaliação 
2016/2017 



 

 

Monitorização e 
Avaliação do Ensino e 
das Aprendizagens 

Incrementar os 
processos de 
monitorização visando 
avaliar a eficácia e o 
impacto das 
atividades, projetos e 
apoios educativos 

 Aferir da coerência entre os sumários registados 

e as planificações aprovadas 

 Identificar e acompanhar as situações 

problemáticas na sala de aula 

Conselho 
Pedagógico 
Departamentos 
Curriculares 
Grupos 
Disciplinares 

 
Relatório de 
autoavaliação 
2016/2017 
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Liderança 
 
Gestão 
 

Adotar uma visão 
estratégica que 
continue a ter em 
conta as prioridades e 
os objetivos do 
projeto educativo e as 
especificidades da 
comunidade educativa 
 

 Desenvolvimento de projetos, parcerias e 

soluções inovadoras adequadas e eficazes na 

formação dos alunos 

 Mobilizar a Comunidade Educativa e a 

Comunidade Local 

 Reforçar o papel das lideranças intermédias 

 Definir as prioridades de intervenção face aos 

contextos menos fortes detetados    

 Planear e estruturar o procedimento de 

auscultação aos diferentes agentes educativos     

 Ajustar práticas e dinâmicas de trabalho 

 Promover e incentivar a formação contínua do 

pessoal docente e não docente 

Conselho 
Pedagógico 
Departamentos 
Curriculares 
Grupos 
Disciplinares 

 

Relatório de 
execução do 
Plano anual de 
atividades 
Relatório de 
autoavaliação 
2016/2017 
(…) 

Autoavaliação e 
Melhoria 

Aprofundar o processo 
de autoavaliação e 
monitorização das 
ações de melhoria 

 Consolidar/ajustar o processo de autoavaliação 

 Proceder à divulgação e discussão dos 

resultados obtidos 

Conselho 
Pedagógico 
Departamentos 
Curriculares 
Grupos 
Disciplinares 

 

Relatório de 
autoavaliação 
2016/2017 
 
Relatório de 
implementação 
do Plano de 
Melhoria 
(…) 

 

 
 


