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Ação de melhoria nº1 
 

Melhorar os processos de ensino e aprendizagem, com 
vista à promoção do sucesso educativo no Agrupamento 

Ação de melhoria nº2 
 

Promover uma melhor articulação entre ciclos 

Ação de melhoria nº3 
 

Diminuir a indisciplina 



Ação de melhoria nº1 
Melhorar os processos de ensino e aprendizagem, com 

vista à promoção do sucesso educativo no Agrupamento 
 



Ação de melhoria nº1 

Atividades Metas 

1. Elaboração de uma 
matriz para um 
instrumento de 
avaliação que seja 
comum em cada ano de 
escolaridade e disciplina 

 

2.  Utilização de uma ficha 
autorreguladora por 
período 

 

 

1. Elaboração de matrizes 
para instrumentos de 
avaliação comuns em 
cada ano de 
escolaridade e disciplina 

 

 

2. Utilização de fichas 
autorreguladoras das 
aprendizagens e 
atitudes, com 
comprometimento dos 
EE na superação de 
dificuldades, no 1º ciclo  

  

 

 



Atividades 

 

Metas 

3. Análise dos resultados 
escolares dos alunos com 
vista à definição de 
estratégias de trabalho. 

 

4.  Prestação de apoios 
educativos, em sala de 
aula, no 1º ciclo.  

 

5. Prestação de apoio, fora da 
sala de aula, pelo docente 
titular a grupos restritos de 
alunos, permanecendo o 
docente de apoio na sala 
de aula com os restantes 
alunos (1º ano).   

 

3. Elaboração de um 
relatório com a análise 
dos resultados escolares 
dos alunos no final de 
cada período por todos os 
departamentos 
 

4.  Prestação de apoio a 
60% dos alunos com mais 
dificuldades sinalizados 
pelo professor 
 

5.  Prestação de apoio uma 
vez por semana, fora da 
sala de aula, pelo docente 
titular a grupos de alunos 
referenciados pelo 
professor 
 
 

 
 

Ação de melhoria nº1 



Atividades 

 

Metas 

 6. Coadjuvação de aulas, 
facultativa, nas disciplinas 
de Português e 
Matemática, com vista à 
melhoria das 
aprendizagens, utilizando 
todos os recursos 
existentes na escola 
(1ºciclo) 

 

7.  Integração, em turmas 
do 1º ano, dos alunos 
que não tenham atingido 
os objetivos definidos 
para este ano de 
escolaridade.  

 

 

6. Coadjuvação de aulas 
por dois professores 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Integração de todos os 
alunos do 1º ano que 
não atingiram os 
objetivos definidos para 
esse ano de escolaridade 
 

 
Ação de melhoria nº1 



Atividades 

 

Metas 

 

8. Conceção de um 
programa de 
supervisão/observação 
de atividades 
letivas/partilha de 
práticas pedagógicas 
entre pares, para um 
grupo de docentes, em 
regime de voluntariado 
 

9.  Partilha de 
conhecimentos 
adquiridos ou 
atualizados em sessões 
de esclarecimento/ 
formação  

  
 

8. Realizar partilha de 
práticas 
pedagógicas/observação 
de atividades letivas por, 
pelo menos, 3 
professores em cada 
departamento 

 

9. Partilha de pelo menos 2 
sessões por 
departamento ou 1 
sessão transversal a 
todos os departamentos 

 

 Ação de melhoria nº1 



Atividades 

 

Metas 

 

10.  Oferta das oficinas de 
preparação para exames 
nacionais privilegiando 
os anos de exame e as 
disciplinas que 
registaram maior 
frequência no ano letivo 
anterior.  

11. Laboratório de 
aprendizagem de 
Matemática, para 10º 
ano.  

 

 

10.  Oferta de oficinas para 

50% das disciplinas 

 

 

 

 

 

11.  Oferta de Laboratório 
de Matemática para 
todas as turmas do 10º 
ano de Matemática A 

 

 

 

 

 

Ação de melhoria nº1 



Atividades 

 

Metas 

 
12. Oferta complementar para 

7º ano- "Escrita criativa“ 

 

 

 

13. Oferta complementar para 
8º e 9º ano - "Nivel +"  

 

 

 

14. Oferta complementar para 
as turmas do 3º ano da 
EB1JI da Portela - 
"iniciação à programação"
  

 

 

12. Pelo menos 50% dos 
alunos atingem 
classificação qualitativa 
igual ou superior a 
satisfaz  

13. Pelo menos 50% dos 
alunos atingem 
classificação qualitativa 
igual ou superior a 
satisfaz  

14. Pelo menos 50% dos 
alunos atingem 
classificação qualitativa 
igual ou superior a 
satisfaz  

 

 

Ação de melhoria nº1 



Atividades 

 

Metas 

 

15. Clube de Inglês para o 2º 
ciclo.  
 

16. Divulgação pública das 
atividades dos alunos que 
obtiveram um sucesso 
relevante 
 
 
 
 
 

17.  Criação de uma turma 
para alunos que não 
progrediram no 11º ano a 
Matemática A e/ou Física 
e Química A  
 
 

15. Frequência de 25% dos 
alunos sinalizados 

 

16. Divulgação de todas as 
atividades onde os 
alunos obtiveram um 
desempenho muito 
relevante para o 
agrupamento 

 

17. 40% dos alunos são 
assíduos ao longo em 
cada disciplina 

 

 

 

Ação de melhoria nº1 



Ação de melhoria nº2 
Articulação entre ciclos 



Atividades 

 

Metas 

 1. Realização de reuniões para 
promover um melhor 
conhecimento dos alunos, para 
dar/receber informações sobre 
as turmas, diagnosticar 
problemáticas, perspetivando o 
desenvolvimento dos alunos e 
facilitando a sua integração no 
ciclo seguinte (entre os 
educadores e professores 
titulares de 1º ano; entre  os 
professores titulares de 4º ano 
e os diretores de turma do 5º 
ano; entre os diretores de 
turma de 6º ano e os de 7º 
ano), integrando os docentes 
de educação especial. 

 

1.1   Realizar uma reunião, no 
início do ano letivo, com os 
educadores e os professores do 
1º ano com uma participação 
de 85%. 

 
1.2   Realizar uma reunião, no 
início do ano letivo, com os 
professores de 4º ano e os 
Diretores de turma do 5º ano 
com uma participação de 85 %. 

 
1.3   Realizar uma reunião, no 
início do ano letivo, com os 
Diretores de turma do 6º ano e 
os Diretores de turma do 7º 
ano com uma participação de 
85%. 

 

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

2.   Formação de grupos de 
trabalho com docentes de 
vários ciclos de ensino e de 
diferentes áreas disciplinares, 
para articulação curricular.  

 

3.   Elaboração de documentos 
orientadores do trabalho a 
realizar nas reuniões de 
articulação curricular, com 
docentes de vários ciclos de 
ensino e de diferentes áreas 
disciplinares.  

 

2.   Formar 5 grupos de 
trabalho (português, 
matemática, ciências, 
inglês e história) para 
articulação curricular. 

 

3.   Uniformizar o trabalho, 
enumerando 3 tópicos de 
trabalho a realizar pelos 
diferentes grupos.  

 

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

4.   Realização de reuniões 
entre pré-escolar, 1º , 2º e 
3º ciclos/secundário nas 
áreas de português, 
matemática e ciências 
experimentais para 
conhecimento, análise e 
seleção dos conteúdos, 
processos e competências 
passíveis  de articulação 
e/ou valorização.  

4.   Realizar uma reunião no 
início de cada período entre 
pré-escolar, 1º , 2º e 3º 
ciclos/secundário nas áreas 
de português, matemática e 
ciências.  

 

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

5.   Realização de reuniões 
entre 1º ,2º e 3º 
ciclos/secundário nas áreas 
de inglês e história para 
conhecimento, análise e 
seleção dos conteúdos, 
processos e competências 
passíveis  de articulação 
e/ou valorização.  

5.   Realizar uma reunião no 
início de cada período entre 
1º , 2º e 3º 
ciclos/secundário nas áreas 
de inglês e história.  

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

6.   Elaboração de 
planificações articuladas 
verticais e horizontais (inter 
e intra disciplinares). 

  

 

7.   Informação dos critérios 
de avaliação estabelecidos 
nos diferentes ciclos do 
Agrupamento em reuniões 
dos Grupos disciplinares 

6.   Ajustar 10 conteúdos 
lecionados nos diferentes 
ciclos nas disciplinas de 
português, matemática, 
ciências, inglês e história. 

  

7.   Divulgação dos critérios 
de avaliação estabelecidos 
nos diferentes ciclos do 
Agrupamento numa reunião 
de cada grupo disciplinar . 

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

8.   Elaboração de 
recursos e instrumentos 
de avaliação comuns a 
várias turmas 

 

 

 

9.   Articulação das visitas 
de estudo entre os vários 
departamentos, no 
âmbito do PAA.  

 

8.   Aplicar 10 recursos e 
instrumentos de avaliação em 
diferentes turmas nas 
disciplinas de português, 
matemática, ciências, inglês e 
história.)  

 

9.   Realizar 3 visitas de estudo 
previstas no PAA e articuladas 

entre ciclos. 

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

10.   Dinamização de 
atividades de articulação 
curricular em parceria com 
os recursos da BE e dos 
Clubes 

 

11.   Aferição de 
conceitos/linguagem 
utilizados nos diferentes 
ciclos nas ciências 
experimentais.  

 

10.   Dinamizar 4 atividades de 
articulação curricular em 
parceria com a BE e ou 
Clubes.  

 

 

11.   Melhorar o rigor científico  
em conceitos científicos 
abordados ao longo da 
escolaridade  em quatro dos 
conteúdos lecionados nas 
ciências experimentais.  

 

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

12.   Realização de 
atividades colaborativas 
entre alunos de diferentes 
ciclos através do 
acompanhamento voluntário 
de alunos mais novos por 
alunos mais velhos em sala 
de aula ou outro.  

 

12.  Conseguir motivar 12 
alunos do ensino secundário  
para o acompanhamento de 
alunos mais novos.  

Ação de melhoria nº2 



Atividades 

 

Metas 

 

13.   Rentabilização do Lab 
meeting para a conceção e 
desenvolvimento de 
atividades práticas numa 
perspetiva intra e inter 
disciplinar.  

 

14.   Seleção dos futuros 
manuais escolares de 
acordo com o projeto de 
articulação curricular 

 

13.   Partilhar conhecimentos 
e recursos em, pelo menos 
4 atividades. 

 

 

 

14.   Adotar todos os 
manuais escolares de 
acordo com as planificações 
de articulação elaboradas.  

 

 

Ação de melhoria nº2 



Ação de melhoria nº3 
Diminuir a indisciplina 



Atividades 

 

Metas 

 

1. Instituir como as 2 
regras de ouro no 1º e 
2º ciclo:  "Entrar e sair 
ordeiramente da sala de 
aula"  e "levantar o 
braço para pedir 
autorização e aguardar 
autorização para falar". 

 

1. Instituir as duas regras 
de ouro até final do 1º 
período. 

 

 

Ação de melhoria nº3 



Atividades 

 

Metas 

 

2. Elaboração/implementação 
de um guião de clarificação 
sobre procedimentos a 
adotar em situações de 
indisciplina. 

 

3. Promoção de reuniões com 
docentes por ciclo para 
esclarecer a legislação e 
clarificar o guião. 

 

2. Criar e dar a conhecer o 
guião à comunidade até 
final de outubro. 

 

 

3. Promover uma reunião 
com PD por ciclo até 
final de outubro. 

 

 

Ação de melhoria nº3 



Atividades 

 

Metas 

 

4. Promoção  de reuniões 
com Encarregados de 
Educação, com o DT e 
professores do Conselho de 
Turma que tenham 
problemas de 
comportamento nas suas 
aulas para reflexão sobre 
problemas concretos e 
apresentação de soluções. 

 

4. Realizar 2 reuniões de 
Conselho de Turma 
alargadas em turmas 
com problemas até ao 
final do 2º período. 

 

 

Ação de melhoria nº3 



Atividades 

 

Metas 

 

5. Reuniões com 
Encarregados de Educação 
mais práticas e 
direcionadas para os 
problemas das turmas 

 

6. Divulgação de medidas 
corretivas e sancionatórias 
aplicadas aos alunos, que 
devem ser refletidas nas 
turmas, aquando da 
divulgação da aplicação. 

 

 

5. Realizar 1 
reunião/workshop com 
Encarregados de 
Educação até final do 1º 
período 

 

6. Realizar 1 reunião com 
delegados e 
subdelegados de turma 
sobre aplicação de 
medidas corretivas e 
sancionatórias no 2º 
período 

 

 

 

Ação de melhoria nº3 



Atividades 

 

Metas 

 

 
7. Criação de um grupo de 

apoio à disciplina nas 2 
escolas - Gaspar e ESP. 
Este grupo passará a 
chamar-se GAD. 

 

8. Criação de uma Equipa de 
Coordenação da Disciplina 
(ECD) por um  grupo de 
docentes para 
homogeneidade de 
procedimentos, criação do 
guião, balanços e  
relatórios trimestrais.  

 

 

 
7. Constituir os 2 grupos 

até final de setembro 

 

 

 

8. Constituir a ECD até 
final de setembro 

 

 

 

Ação de melhoria nº3 



Atividades 

 

Metas 

 

 
9. Acompanhar alunos com 

comportamentos 
periódicos repetidos, 
utilizando a figura do 
professor tutor. 

 

10. Colocar uma coluna nas 
pautas sobre 
comportamento e 
monitorizar . 

 

 

 

 
9. Nomear professores 

tutores para 
acompanhamento de 
alunos problemáticos até 
final do 2º período 

 

10. Monitorizar os 
resultados obtidos em 
pauta em todos os 
períodos. 

 

 

 

 
Ação de melhoria nº3 



Atividades 

 

Metas 

 

11. A aplicação da medida 
cautelar de saída de sala 
de aula irá implicar o 
cumprimento de atividades 
cívicas na escola numa 
tarde livre no horário. 

 

12. Criação de um guião com 
procedimentos para 
assistentes operacionais. 

 

 

 

 

 

11. Aplicar atividades cívicas 
a todos os alunos 
reincidentes em saídas 
de sala de aula. 

 

 

 

12. Promover uma 
reunião/workshop com 
PND até final de outubro 

 

 

 

 

 

 

Ação de melhoria nº3 



Atividades 

 

Metas 

 

13. Assembleias de turma no 
caso do 1ºciclo e 5º ano a 
serem feitas nos 45' de 
oferta complementar com 
reflexão sobre os 
comportamentos e registo 
dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

13. Realizar 3 assembleias 
de turma até final de 
ano letivo na oferta 
complementar. 

 

 

 

 

 

 

Ação de melhoria nº3 



Metas a alcançar 

 
 reduzir em 10% as ordens de saída de sala de aula  

 

 reduzir em 5% as medidas disciplinares aplicadas 

  

 monitorizar trimestralmente as medidas corretivas e 
sancionatórias aplicadas  

 

Ação de melhoria nº3 




