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1. Introdução Pág. 3

O presente Plano de Ações de Melhoria (PAM) resulta da avaliação final do PAM do ano letivo 2015/2016, do Relatório de Avaliação Externa de

2015/2016 e do Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar de 2016/2018.

O PAM foi elaborado pela Equipa de Autoavaliação em articulação com a Direção e permitirá a definição de novas estratégias mobilizadoras da

melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões na prestação do serviço educativo.

Este documento incorpora um conjunto de estratégias com a principal finalidade de melhorar o funcionamento e o desempenho da organização. Trata-

se de um processo sistemático que envolve três fases: a) PAM Inicial (planeamento das ações de melhoria); b) PAM Intermédio (avaliação

intermédia/monitorização das ações de melhoria); c) PAM Final (avaliação das estratégias implementadas e dos resultados alcançados).

Em suma, o PAM está adaptado à realidade da organização escolar tendo em conta os recursos disponíveis e o horizonte temporal de 2 anos letivos

(2016/2017 e 2017/2018).
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 4

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

Ação de melhoria Domínio da Avaliação Externa Critérios da CAF Educação

1
Melhorar os processos de ensino e aprendizagem, com 

vista à promoção do sucesso educativo no agrupamento 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO PROCESSOS

2 Promover uma melhor articulação entre ciclos PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
PROCESSOS

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

3 Diminuir a indisciplina RESULTADOS
RESULTADOS ORIENTADOS PARA ALUNOS E 

PAIS/EE

Tabela 1 – Ações de melhoria na CAF e Avaliação Externa
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2.2. Fichas das ações de melhoria

2.2.1. Ação de Melhoria 1

AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Na identificação objetiva e na reflexão sobre os fatores de (in)sucesso inerentes ao processo de ensino e de aprendizagem, em ordem a garantir, de forma sustentada, a melhoria dos resultados 

académicos, bem como os progressos das aprendizagens na educação pré-escolar (IGEC e CAF)

No investimento em mecanismos de supervisão pedagógica, em sala de atividade/aula, enquanto estratégia de melhoria orientada para o aperfeiçoamento da ação educativa, a rendibilização 

dos saberes profissionais e a qualidade das aprendizagens (IGEC e CAF e PAE)

Designação da ação de melhoria

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

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Teresa Castilho

Ana Correia

Hélia Sousa

Ana Marta

Isabel Branco

Rosa Granado

Carla Barreto

Elisabete Costa

Estado atual

Data Estado

Março de 2018
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Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Comprometer professores, alunos e EE na melhoria dos resultados, adotando metodologias adequadas ao perfil dos 

alunos

Identificar no pré-escolar e no 1ºano, alunos com dificuldades e sensibilizar os encarregados de educação para a necessidade de identificação de causas e de como atuar em caso de deteção de 

dificuldades - Promover a formação integral dos alunos

Desenvolver as competências de literacia de informação, digital e da leitura, e trabalho autónomo dos alunos - Desenvolver o pensamento computacional, promovendo a articulação com as 

áreas curriculares

Melhorar as competências dos alunos nos domínios da escrita e oralidade

Proporcionar aos alunos um percurso escolar coerente, articulado e sequencial do pré-escolar ao 12ºano de escolaridade - Harmonizar a transição do 3º ciclo para o ensino secundário

Valorizar o mérito dos alunos

Implementar, gradualmente, práticas de supervisão pedagógica que contribuam para o desenvolvimento profissional dos docentes

Estabelecer equidade entre a avaliação dos alunos nas disciplinas do mesmo ano

Desenvolver as competências de literacia de informação, digital e da leitura, e trabalho autónomo dos alunos - Familiarizar os alunos com a utilização eficaz das novas tecnologias

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Implementar novas estratégias e metodologias de ensino

Taxa de qualidade do sucesso no 7º ano em Inglês (26,1%), Matemática (36,5%) e CFQ (34,6%) (PAE)

Na generalização, em contexto de sala de aula, de estratégias de diferenciação pedagógica, com vista ao maior envolvimento dos alunos na construção do seu próprio saber e à melhoria dos 

resultados académicos (IGEC)

No fortalecimento da vertente formativa da avaliação, enquanto instrumento regulador dos processos de ensino e de aprendizagem, acautelando a monitorização da aplicação dos critérios 

definidos, como garante do rigor e da equidade da avaliação (IGEC)

Taxa de insucesso no 2º (12,8%), 3º (4,8%), 4º (6%);5º (15,8%) e 7º ano (21,8%) (PAE)

Taxa de qualidade do sucesso em Português nos 1º (9,9%), 2º (15,2%), 3º (7,6%) e 4º (5,7%) anos (PAE)

Taxa de qualidade do sucesso em Matemática nos 1º (8,3%), 2º (19,5%), 3º (11,2%) e 4º (11,9%) anos (PAE)

Taxa de qualidade do sucesso no 5º ano em Inglês (22,1%) e Matemática (31,4%) (PAE)

Melhorar as aprendizagens, atuando precocemente na melhoria dos níveis de sucesso - Melhorar os resultados escolares no 1º ciclo

Apoiar os alunos do 1ºciclo a Português e Matemática - Melhorar a qualidade do sucesso no 1º ciclo em Português e Matemática, 5º ano em Inglês e Matemática e 7º ano em Inglês, Matemática 

e CFQ

Dinamizar atividades no âmbito da expressão físico-motora em todas as turmas de 3º e 4º anos

Dinamizar atividades no âmbito da expressão plástica no 2º, 3º e 4º anos

Reduzida articulação entre o professor titular e os professores das componentes do currículo: expressões artísticas e físico-motoras (PAE)

Reduzido grau de execução no âmbito das expressões físico-motora e plástica (PAE)

Reduzido número de atividades no âmbito das ciências experimentais no 1º ciclo (PAE)
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Matrizes

Fichas autorreguladoras

Gráficos de balanço e atas de grupos 

disciplinares

Grelha de registo de alunos apoiados

Sumários

70% dos alunos do 7º ano obtêm nível positivo a Inglês e 65% a Matemática e 65% a CFQ para 2017/2018 (PAE) em relação a 2015-2016

Elaboração de uma matriz para um instrumento de 

avaliação que seja comum em cada ano de 

escolaridade e disciplina

Metas gerais 2017/2018

Melhorar os resultados escolares por ano e disciplina em 2%, do 1º para o 3º período (PAM 15_16)

Melhorar a taxa de sucesso no 1º ciclo em 12% (16/17), no 5º ano 15% e no 7º ano 20% (PAE)

94,6% dos alunos transitam ao ano seguinte no 1º ciclo

85,9% dos alunos transitam ao 6º ano

81,7% dos alunos transitam ao 8º ano

Melhorar a taxa de sucesso no 1º ciclo em 12%, no 5º ano em 15% e no 7º ano em 20% (PAE), em relação a 2015-2016

95,4% dos alunos transitam ao ano seguinte no 1º ciclo

87,9% dos alunos transitam ao 6º ano

84,3% dos alunos transitam ao 8º ano

75% dos alunos do 1º ciclo obtêm nível positivo a Português e 70% a Matemática para 2017/2018 (PAE) em relação a 2015-2016

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Partilhar boas práticas

Prestação de apoios educativos, em sala de aula, no 1º ciclo.
Prestação de apoio a 60% dos alunos com mais 

dificuldades sinalizados pelo professor

Atividades/Estratégias

75% dos alunos do 5º ano obtêm nível positivo a Inglês e 70% a Matemática para 2017/2018 (PAE) em relação a 2015-2016

Utilização de uma ficha autorreguladora

Elaboração de um relatório com a análise dos 

resultados escolares dos alunos no final de cada 

período por todos os departamentos

Metas

Elaboração de matrizes para instrumentos de avaliação comuns em cada ano de 

escolaridade e disciplina

Proporcionar aos alunos um percurso escolar coerente, articulado e sequencial do pré-escolar ao 12ºano de escolaridade - Dinamizar atividades de caráter experimental na Educação pré-escolar 

e no 1º ciclo

Utilização de fichas autorreguladoras das aprendizagens e atitudes, com comprometimento 

do aluno e do Encarregado de Educação na superação das dificuldades, no 1º ciclo.

Análise dos resultados escolares dos alunos com vista à definição de estratégias de 

trabalho.

Coadjuvação de aulas por dois professores
Coadjuvação de aulas, facultativa, nas disciplinas de Português e Matemática, com vista à 

melhoria das aprendizagens, utilizando todos os recursos existentes na escola (1ºciclo)

Estado

Realizado

Por realizar

Realizado

Realizado

Realizado
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Relatório da formação de turmas

Fichas de registo de Intervisão de aulas

Atas

Relatórios das Oficinas

Horários das turmas. Registo da assiduidade dos 

alunos

Horário

Horários das turmas

Horários das turmas

Página Web do agrupamento. Quadro de Valor e 

Excelência

Horários / Pautas / Relatórios trimestrais

Pautas/Relatórios trimestrais

Fichas formativas/Sumários

Partilha de conhecimentos adquiridos ou atualizados em sessões de esclarecimento/ 

formação

Oferta complementar para as turmas do 3º e 4ºanos da EB1JI da Portela - "iniciação à 

programação"

Divulgação pública das atividades dos alunos que obtiveram um sucesso relevante

Oferta complementar para 7º ano- "Escrita criativa"

Desdobramento da disciplina de Oferta Complementar (Escrita Criativa) com Inglês no 7º 

ano
Melhoria de resultados em 10%

Oferta de oficinas para 50% das disciplinas
 Oferta das oficinas de preparação para exames nacionais privilegiando os anos de exame e 

as disciplinas que registaram maior frequência no ano letivo anterior.

Laboratório de aprendizagem de Matemática, para 10º ano.

Integração de todos os alunos do 1º ano que não 

atingiram os objetivos definidos para esse ano de 

escolaridade

Integração, em turmas do 1º ano, dos alunos que não tenham atingido os objetivos 

definidos para este ano de escolaridade.

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. 

Oferta complementar para 8º e 9º ano - "Nível +"

Aplicação de, pelo menos, uma ficha formativa por 

período em 50% das disciplinas do currículo

Realizar partilha de práticas 

pedagógicas/observação de atividades letivas por , 

pelo menos, 3 professores em cada departamento

Partilha de pelo menos 2 sessões por 

departamento ou 1 sessão transversal a todos os 

departamentos

Melhoria dos resultados escolares em 10% em 

inglês no 5º ano e em Matemática no 6º e 7º anos

Coadjuvação, em contexto de sala de aula, de estratégias de diferenciação pedagógica, com 

vista ao maior envolvimento dos alunos na construção do seu próprio saber e à melhoria 

dos resultados académicos.

Implementação da vertente formativa da avaliação, como instrumento regulador dos 

processos de ensino e de aprendizagem, acautelando a monitorização da aplicação dos 

critérios definidos, como garante do rigor e da equidade da avaliação.

Oferta de Laboratório de Matemática para todas 

as turmas do 10º ano de Matemática A

Pelo menos 50% dos alunos atingem classificação 

qualitativa igual ou superior a satisfaz 

Pelo menos 50% dos alunos atingem classificação 

qualitativa igual ou superior a satisfaz 

Pelo menos 50% dos alunos atingem classificação 

qualitativa igual ou superior a satisfaz 

Divulgação de todas as atividades onde os alunos 

obtiveram um desempenho muito relevante para 

o agrupamento

Realizado

Em realização

Em realização

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Em realização

Realizado

Em realização
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Relatório do professor de apoio. Horário

Atas e folhas de presença

Atas/Folhas de presença

Informação das professoras bibliotecárias e dos 

professores titulares

Relatórios trimestrais

Relatórios trimestrais

Verificação da plataforma de e-learning

Relatórios finais de grupo disciplinar

Atribuição de tempo letivo/ não letivo aos docentes envolvidos

Trabalho de pares quinzenal com partilha de atividades em Conselho de Grupo

Data de início Data de conclusão

Partilhar 3 atividades em grupo disciplina

Colaboração e disponibilidade do pessoal docente  Horários dos professores

Colocação de docentes de apoio educativo Falta de docentes de apoio educativo

Coadjuvação por um professor de Educação Física de uma aula de Expressão físico-motora 

no 3º e 4º ano, quinzenalmente em 60’. Na semana seguinte a aula é coadjuvada pelos 

alunos do CPAGD

Implementação da “Caderneta de leitura” no 1º ciclo

Apoio de nível em todas as turmas as turmas do 1º 

e 3ºanos em Português e Matemática

Criação da Escola de Pais no 1º ano

Coadjuvação semanal por um docente de EV do 2º ciclo nas áreas plásticas em todas as 

turmas de 2º, 3º e 4º ano

Utilização da plataforma por 30% das disciplinas

Realizar semanalmente as expressões no currículo 

do 1º ciclo numa lógica de partilha de 

conhecimentos

Apoio a alunos em grupos de homogeneidade relativa no 1ºe 3º anos de escolaridade

Participação de 25% dos paisImplementação do projeto “Leitura a par” no 1º ano

Participação de 25% dos pais

Utilização da Plataforma e-learning para apoio às aprendizagens

Realizado

Realizado

Por realizar

Realizado

Realizado

Realizado

Em realização

Realizado

Atitude dos alunos face ao estudo

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

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

Pouco empenho dos alunos

Inexistência de momentos regulares para partilha de conhecimentos

Indisciplina

Participação de 50% dos alunos

Setembro de 2016 Julho de 2018

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Docentes do agrupamento
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Ponto de situação intermédio (Março de 2018)

Melhorias conseguidas

Melhoria dos resultados no 1º ciclo e em inglês de 5º ano e Matemática de 6º ano.

Realização de pelo menos uma matriz comum em cada ano de escolaridade e disciplina.

Apoio dentro da sala de aula no 1º ciclo.

Ponto de situação intermédio (Setembro de 2017)

Sumários, relatório da Coordenadora do projeto da EFM, relatórios dos docentes de EV, atas 

do Conselho de docentes, relatório do Clube de Ciências, fichas de avaliação das atividades 

experimentais

Atas, relatórios de atividades, livros de ponto

Trimestral

Final do ano

Relatórios de avaliação, estatística interna, atas, pautas, fichas autorreguladoras Trimestral

Reuniões para avaliar o trabalho desenvolvido Trimestral

Resultados escolares dos alunos no final do 3ºperiodo Final do ano

Baixa frequência das Oficinas em algumas disciplinas

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Aplicar com mais regularidade a avaliação formativa

Incentivar a partilha de conhecimentos obtidos em formação 

Melhorias conseguidas

Melhoria dos resultados no 1ºciclo e em inglês d e 5ºano e Matemática de 6ºano.

Realização de pelo menos uma matriz comum em cada ano de escolaridade e disciplina

Apoio dentro da sala de aula no 1ºciclo

Coadjuvação em Inglês e Matemática no 2º e 3º ciclos

Constrangimentos surgidos

Alguma resistência às coadjuvações em sala de aula

Resistência à intervisão

Grande alteração no corpo docente

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização
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Resistência à intervisão.

Grande alteração no corpo docente.

Baixa frequência das Oficinas em algumas disciplinas.

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Aplicar com mais regularidade a avaliação formativa.

Incentivar a partilha de conhecimentos obtidos em formação.

Coadjuvação em Inglês e Matemática no 2º e 3º ciclos.

Constrangimentos surgidos

Alguma resistência às coadjuvações em sala de aula.
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2. Plano de Ações de Melhoria Intermédio Pág. 6

2.2. Fichas das ações de melhoria

2.2.2. Ação de Melhoria 2

Estado atual

Data Estado

Março de 2018 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Na sustentação da gestão articulada do currículo, num planeamento estruturante e orientador, realizado de forma intencional, a fim de promover a consistência das aprendizagens nos níveis de 

ensino subsequentes e aumentar a eficácia da ação educativa (IGEC, PAE e CAF)

Os Planos de Turma revelam-se instrumentos burocráticos, que não permitem a articulação entre os intervenientes, nem constituem planos de ação dinâmicos, adaptados ao grupo em trabalho 

(PAE)

Reduzida partilha do trabalho individual de cada docente (PAE)

Designação da ação de melhoria

Promover uma melhor articulação entre ciclos 

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Ana Serôdio

Pedro Pires

Salomé Sousa

Teresa Pereira

Ana Cruz

Isabel Costa Santos

Miguel Veladas

Forma como as famílias encaram a escola (PAE)

Baixo nível de parceria com o exterior, nomeadamente com os Encarregados de Educação (PAE)
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Atas de reuniões

Grelhas de registo das equipas operacionais

Formar 5 grupos de trabalho (português, 

matemática, ciências, inglês e história) para 

articulação curricular.

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo

Proporcionar aos alunos um percurso escolar de sucesso, garantindo os meios para o atingir - Articular conteúdos programáticos e processos entre anos de escolaridade,  ciclos e áreas 

curriculares, de modo a proporcionar um percurso sequencial e coerente aos alunos e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino.

Promover uma melhoria dos resultados escolares, dos níveis de assiduidade, pontualidade e abandono escolar - Identificar domínios onde os alunos revelem maiores dificuldades ou conteúdos 

não abordados, de modo a desenvolver, no ciclo precedente, estratégias diferenciadas de atuação pedagógica e didática que visem a melhoria da gestão do tempo  e da qualidade das 

aprendizagens.

Potenciar o Diretor de Turma como elemento catalisador da execução do Plano Integrador de Turma.

Atividades/Estratégias Metas

Realização de reuniões para promover um melhor conhecimento específico 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.

Realizar uma reunião, no início do ano letivo, com 

os educadores e os professores do 1º ano.

Realizar uma reunião, no início do ano letivo, com 

os professores de 4º ano e os Diretores de turma 

do 5º ano.

Realizar uma reunião, no início do ano letivo, com 

os Diretores de turma do 6º ano e os Diretores de 

turma do 7º ano.

Formação de grupos de trabalho com docentes de vários ciclos de ensino e de diferentes 

áreas disciplinares, para articulação curricular.

Rentabilizar o trabalho de cada elemento do Conselho de Turma.

Potenciar parcerias com o exterior, nomeadamente com os Encarregados de Educação.

Partilhar práticas pedagógicas colaborativas entre docentes de diferentes ciclos e num mesmo Conselho de Turma.

Proporcionar aos alunos um percurso escolar de sucesso, garantindo os meios para o atingir - Promover a equidade e o sucesso educativo dos alunos com Necessidades Educativas Especiais

Melhorar a comunicação entre docentes de diferentes ciclos e áreas curriculares.

Proporcionar atividades complementares para os alunos e momentos de partilha que envolvam os diferentes ciclos, de modo a tornar as aprendizagens mais significativas. 

Definir metas de sucesso por disciplina, tendo em conta os indicadores nacionais.

Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com critérios uniformes, coerentes e sequencias por ano/ciclo.

Articular atividades nos diferentes níveis e ciclos de ensino - Usar a BE e os Clubes como dinamizadores e pontos de articulação do currículo.

Articular atividades nos diferentes níveis e ciclos de ensino - Identificar por turma,  áreas de interesse no âmbito do PES, de modo a proporcionar aos alunos, um percurso sequencial e coerente, 

favorecendo a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino.

Partilhar em Conselho de docentes/Grupo de Ano boas práticas e articular atividades dentro do mesmo ano.

Estado

Realizado

Realizado
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Registo de reuniões realizadas

Registo de reuniões realizadas

Planificações

Atas dos grupos disciplinares

Instrumentos/materiais utilizados

Relatórios de visitas de estudo/atividades

Relatórios da BE e dos Clubes

Atas/Testes

Relatórios do clube de ciências

Relatórios do clube de ciências

Realização de reuniões entre pré-escolar, 1º , 2º e 3º ciclos/secundário nas áreas de 

português, matemática e ciências experimentais para acompanhamento da articulação 

curricular em curso.

Realizar uma reunião no início de cada período 

entre pré-escolar, 1º , 2º e 3º ciclos/secundário nas 

áreas de português, matemática e ciências.

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

Dinamização de atividades de articulação curricular em parceria com os recursos da BE e 

dos Clubes.

Dinamizar 4 atividades de articulação curricular em 

parceria com a BE e ou Clubes.

Utilização de rigor científico nos conceitos 

científicos abordados ao longo da escolaridade  em 

quatro dos conteúdos lecionados nas ciências 

experimentais.

Informação dos critérios de avaliação estabelecidos nos diferentes ciclos do Agrupamento 

em reuniões dos Grupos disciplinares.

Divulgação dos critérios de avaliação estabelecidos 

nos diferentes ciclos do Agrupamento numa 

reunião de cada grupo disciplinar .

Elaboração de recursos e instrumentos de avaliação dos processos de articulação curricular.

Aplicar 10 recursos e instrumentos de avaliação 

nas diferentes turmas nas disciplinas de português, 

matemática, ciências, inglês e história.)

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.

Promoção de dois momentos de atividades experimentais na Educação pré-escolar e no 1º 

ciclo pelo Clube de Ciências da ESP

Conseguir motivar 12 alunos do ensino secundário  

para o acompanhamento de alunos mais novos. 

Curso profissional de desporto. Recreio Ativo.

Dinamizar 2 momentos nas escolas de 1º ciclo e de 

Educação pré-escolar de Ciências experimentais

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

Em cada visita de estudo/atividade realizada, 

envolver de forma articulada, no mínimo, duas 

disciplinas.

Atualização das  planificações articuladas verticais e horizontais (inter e intra disciplinares).

Ajustar 10 conteúdos lecionados nos diferentes 

ciclos nas disciplinas de português, matemática, 

ciências, inglês e história. 

Realização de reuniões entre 1º ,2º e 3º ciclos/secundário nas áreas de inglês e história para  

acompanhamento da articulação curricular em curso.

Realizar uma reunião no início de cada período 

entre 1º , 2º e 3º ciclos/secundário nas áreas de 

inglês e história.

Realizado

Em realização

Realizado

Em realização

Realizado

Realizado

Em realização

Realizado

Atividade 

eliminada

Realizado
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Atas 

Atas de reuniões disciplinares e de Conselho de 

Turma

Atas de Conselho de Turma

Relatórios trimestrais

Atas das reuniões

Atas das reuniões

Documento anexo às planificações das 

disciplinas

Custos estimados

Dispersão geográfica das escolas

Atribuição de tempo não letivo para os docentes envolvidos Incompatibilidade de horários

Programação nas turmas de 3º e 4º ano na EB 1/JI da Portela
Realizar semanalmente aulas de Programação no 

3º e 4º ano na EB 1/JI da Portela

Seleção dos futuros manuais escolares de acordo com o projeto de articulação curricular.
Adotar todos os manuais escolares de acordo com 

as planificações de articulação elaboradas.
Realizado

Realizado

Envolvimento dos Encarregados de Educação 

numa atividade por turma (por exemplo na 

orientação do estudo em casa e regulação da 

indisciplina ou outras).

Reuniões entre docentes do Conselho de Turma para construção e acompanhamento do PIT

Trabalho de articulação/partilha entre docentes do Conselho de Turma/ Conselho de 

Docentes de conteúdos

3 conteúdos articulados entre pelo menos quatro 

disciplinas / Grupo de Ano

2 atividades implementadas em 

interdisciplinaridade entre pelo menos duas 

disciplinas

Realizado Reuniões entre Professor titular/Diretor de Turma e Encarregados de Educação

Envolvimento dos Encarregados de Educação 

numa atividade por turma (por exemplo na 

orientação do estudo em casa e regulação da 

indisciplina ou outras).

Nova atividade
Articulação dos conteúdos de geometria do 5ºano nas disciplinas de Matemática e 

Educação Visual.

Realizado

Realizado

Realizado Reuniões entre Professor titular  e Encarregados de Educação - Escola de Pais

Uma reunião entre professores de EV e de Mat.

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

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

Colaboração e disponibilidade do pessoal docente A não colaboração e a indisponibilidade do pessoal docente 

Data de início Data de conclusão

Setembro de 2016 Julho de 2018

Recursos humanos envolvidos
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Ponto de situação intermédio (Março de 2018)

Melhorias conseguidas

Melhor integração dos alunos nos ciclos seguintes.

Identificação dos conteúdos/temas importantes a serem articulados e consecução dessa articulação nas várias disciplinas e entre ciclos.

Construção do PAA de forma colaborativa envolvendo todos os coordenadores de disciplina dos vários níveis de ensino.

Articulação entre Matemática e Educação Visual do 5º ano nos conteúdos de geometria.

Docentes do agrupamento e pais/EE

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Reuniões periódicas para rever e avaliar o trabalho Trimestral

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Articulação entre Matemática e Educação Visual do 5º ano nos conteúdos de geometria

Constrangimentos surgidos

Dificuldades na realização de reuniões formais/acompanhamento do trabalho devido a incompatibilidade de horários

Alteração significativa da constituição do corpo docente do ano letivo anterior para 2017-18

A atividade foi eliminada pois foi decidido avaliar os processos de articulação através dos testes diagnósticos.

Ponto de situação intermédio (Setembro de 2017)

Melhorias conseguidas

Melhor integração dos alunos nos ciclos seguintes

Identificação dos conteúdos/temas importantes a serem articulados e consecução dessa articulação nas várias disciplinas e entre ciclos

Construção do PAA de forma colaborativa envolvendo todos os coordenadores de disciplina dos vários níveis de ensino

Atas, relatórios de atividades, livros de ponto Final do ano

Definir melhor os conceitos científicos de Ciências no 1ºciclo

Testes diagnósticos aplicados no início do ano deverão contemplar os conteúdos em articulação

Na transição de ciclos, a avaliação diagnóstica deverá ser realizada pelos docentes do ciclo que termina, contemplando os conteúdos em articulação

Atas de Conselhos de Turma/Conselho de docentes(ano), Livros de Ponto, relatórios de 

visitas de estudo/atividades, PITs, acessos à plataforma elearning, ficha de avaliação da 

medida, registos de reuniões com EE.

Trimestral
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Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Testes diagnósticos aplicados no início do ano deverão contemplar os conteúdos em articulação.

Na transição de ciclos, a avaliação diagnóstica deverá ser realizada pelos docentes do ciclo que termina, contemplando os conteúdos em articulação.

Definir melhor os conceitos científicos de Ciências no 1ºciclo.

Constrangimentos surgidos

Dificuldades na realização de reuniões formais/acompanhamento do trabalho devido a incompatibilidade de horários.

Alteração significativa da constituição do corpo docente do ano letivo anterior para 2017-18.
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2. Plano de Ações de Melhoria Intermédio Pág. 7

2.2. Fichas das ações de melhoria

2.2.3. Ação de Melhoria 3

Designação da ação de melhoria

Diminuir a indisciplina 

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Marina Simão

Daniela Lima

Nídia Torres

Fernanda Pereira

António Caló

Estado atual

Data Estado

Março de 2018 AM em desenvolvimento

Elevado nº de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas: 2014-15 (76), 2015-16 (81) (PAE)

Identificação dos principais aspetos a melhorar

A segurança nas entradas e saídas de alunos (CAF)

Elevado nº de saídas de sala de aula: 2014-15 (584 saídas); 2015-16 (452 saídas) (PAE)

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo

Situações de indisciplina em sala de aula, que acabam por condicionar o processo ensino aprendizagem (PAE)

Falta de controlo e segurança nos intervalos / recreios nas escolas de 1º ciclo (PAE)
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Atas das Assembleias

Atas do 1º período

Relatório das reuniões realizadas

Relatório das reuniões realizadas

Relatórios trimestrais do GAD

Relatório dos workshops

Relatório das reuniões realizadas

Metas gerais 2017/2018

Reduzir em 10% as ordens de saída de sala de aula (PAM 15_16).

Reduzir em 5% as medidas disciplinares aplicadas (PAM 15_16).

Reforçar as medidas de segurança - Reduzir o número de ordens de saída de sala de aula.

Utilizar e aplicar de forma concertada os recursos e as estratégias para a prevenção e o combate à indisciplina - Promover ações para sensibilizar a comunidade para as questões da indisciplina.

Reforçar as medidas de segurança - Reduzir o número de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas.

Reforçar as medidas de segurança - Promover a segurança e o controlo nos intervalos/recreios nas escolas do 1ºciclo

Utilizar e aplicar de forma concertada os recursos e as estratégias para a prevenção e o combate à indisciplina - Sensibilizar e corresponsabilizar os Encarregados de Educação para as questões da 

indisciplina.

Realização de assembleias de turma no 1ºciclo e 5º ano nos 45' de oferta complementar 

com reflexão sobre os comportamentos e registo dos mesmos.

Realizar 5 assembleias de turma até final de ano letivo 

na oferta complementar- 5º ano.

Criação de um grupo de apoio à disciplina nas 2 escolas - Gaspar e ESP. Este grupo passará a 

chamar-se GAD. 

Promover 2 workshops com Assistentes Operacionais e 

professores de Apoio à Disciplina (GAD) para reflexão e 

homogeneidade de procedimentos 

Atividades/Estratégias MetasEstado

Realizado

Realizado

Realizado

Em realização

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 e divulgação de medidas corretivas 

e sancionatórias aplicadas aos alunos, nas reuniões com Enc. de Educação.

Realizar 2 reuniões de Conselho de Turma alargadas 

em turmas com problemas até ao final do 2º período.

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

Informação/divulgação aos docentes  para esclarecer a legislação e clarificar o guião de 

aplicação da disciplina em sala de aula.

Promover uma reunião com PD por ciclo até final de 

outubro.

Realizado

Atividade 

eliminada

Por realizar

Constituir os 2 grupos até final de setembro

Realização de reuniões com delegados e subdelegados sobre esta temática

Realizar pelo menos 1 reunião com delegados e 

subdelegados de turma sobre aplicação de medidas 

corretivas e sancionatórias 

Realização de Workshops para AO e GAD com vista à reflexão e homogeneidade de 

procedimentos e operacionalização do Código de Conduta
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Relatórios trimestrais

Relatórios tutorias

Fichas informativas de avaliação de final de 

período. 

Fichas de atividades aplicadas 

Relatórios trimestrais

Relatório e questionários

Fichas informativas de avaliação de final de 

período. Relatórios da disciplina 

"Comportamento"

Bolsa de crédito horário Falta de colaboração de EE

Comunicação interna Condições físicas das escolas

Escola Segura Falta de mais técnicos no SPO

Data de início Data de conclusão

Setembro de 2016 Julho de 2018

Perfil dos docentes Nº insuficiente de assistentes operacionais

Desenvolvimento do Projeto "Recreio Ativo" ao longo do ano nas 3 escolas, dinamizando 

jogos variados e outras atividades, pelos alunos do CPAGD do 12º ano, monitorizados pelos 

docentes responsáveis

Diminuir os acidentes nos recreios em 50%

Dinamizar 2 jogos orientados nos recreios

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. 

Aplicar atividades cívicas a todos os alunos reincidentes 

em saídas de sala de aula.

Avaliação da disciplina “comportamento” em todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos em todos 

os períodos.

Monitorizar trimestralmente as medidas corretivas e 

sancionatórias aplicadas e as saídas de sala de aula e os 

resultados obtidos em pauta em todos os períodos à 

disciplina “comportamento”

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

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

Dinamização de um workshop para turmas com problemas comportamentais Dinamizar 3 workshopsNova atividade

Realizado

Em realização

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Inserção de uma coluna nas fichas informativas sobre comportamento e respetiva 

monitorização.

Monitorizar trimestralmente as medidas corretivas e 

sancionatórias aplicadas e as saídas de sala de aula e os 

resultados obtidos em pauta em todos os períodos à 

disciplina “comportamento”.

Criação de uma Equipa de Coordenação da Disciplina (ECD) por um grupo de docentes para 

homogeneidade de procedimentos, aplicação do guião, balanços e relatórios trimestrais.

Acompanhamento de alunos com comportamentos periódicos repetidos, com diversas 

retenções, utilizando a figura do professor tutor.

Monitorizar trimestralmente as medidas corretivas e 

sancionatórias aplicadas e as saídas de sala de aula e os 

resultados obtidos em pauta em todos os períodos à 

disciplina “comportamento”

Nomear professores tutores para acompanhamento de 

alunos problemáticos até final do 2º período.
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Ponto de situação intermédio (Março de 2018)

Melhorias conseguidas

Sistematização e interiorização por parte da comunidade dos procedimentos relativas à indisciplina.

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Toda a comunidade escolar: Pessoal docente, pessoal não docente, SPO, alunos e Enc. de 

Educação /Pais.

Monitorizar as saídas de sala de aula Trimestral

Relatórios trimestrais do GAD, da disciplina “comportamento” e das tutorias, relatório dos 

workshops e pautas.
Trimestral

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Reuniões periódicas de avaliação da Equipa de Coordenação da Disciplina Trimestral

Monitorizar as medidas corretivas e sancionatórias aplicadas Trimestral

Ponto de situação intermédio (Setembro de 2017)

Melhorias conseguidas

Sistematização e interiorização por parte da comunidade dos procedimentos relativas à indisciplina

Monitorização trimestral das medidas aplicadas e das saídas de sala de aula

Contactos imediatos com os encarregados de Educação para retificação de comportamentos

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Fazer workshops em turmas com comportamentos desajustados de modo a consciencializar para os atos praticados.

Melhorar a atuação de docentes, DT e AO perante situações de indisciplina.

Formação sobre gestão de sala de aula.

Trabalho de equipa entre DT, Professores e Direção para concertação de medidas a implementar para melhoria de comportamentos em algumas turmas

Constrangimentos surgidos

Um 2º período conturbado com muitas ocorrências em determinadas turmas.

Dificuldades em agendar reuniões com os alunos, uma vez que surgiu o orçamento participativo que originou muitas reuniões num calendário exaustivo

Ainda não estarem colocados todos os docentes, o que provocou o adiamento das reuniões de GAD e disciplina
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Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Fazer workshops em turmas com comportamentos desajustados de modo a consciencializar para os atos praticados.

Melhorar a atuação de docentes, DT e AO perante situações de indisciplina.

Formação sobre gestão de sala de aula.

Monitorização trimestral das medidas aplicadas e das saídas de sala de aula.

Contactos imediatos com os encarregados de Educação para retificação de comportamentos.

Trabalho de equipa entre DT, Professores e Direção para concertação de medidas a implementar para melhoria de comportamentos em algumas turmas.

Constrangimentos surgidos

Dificuldades em agendar reuniões com os alunos, uma vez que surgiu o orçamento participativo e o "perfil do aluno" que originou muitas reuniões num calendário exaustivo.
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