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1. Introdução Pág. 3

O presente Plano de Ações de Melhoria (PAM) resulta do Relatório da Autoavaliação, baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da

própria organização escolar. O PAM articula as ações com o PAM 2016/2017 e 2017/2018 , o Relatório de Avaliação Externa emanado da IGEC e o

Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar .

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 1 ano letivo.
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 4

2.1. Identificação das ações de melhoria

Para ordenar os aspetos a melhorar de acordo com a área de melhoria, clique aqui

Fonte Aspetos a melhorar Áreas de melhoria Ações de melhoria

1
Relatório de AA Melhorar a divulgação do trabalho desenvolvido pelo conselho geral Comunicação Melhorar a comunicação

2
Relatório de AA

A direção realizar mais reuniões com o pessoal não docente para 

divulgar o Projeto Educativo
Comunicação Melhorar a comunicação

3
Relatório de AA

Melhorar o relacionamento e a comunicação entre a direção e o pessoal 

não docente
Comunicação Melhorar a comunicação

4
Relatório de AA

Divulgar as decisões que impliquem alterações ou mudanças no 

agrupamento
Comunicação Melhorar a comunicação

5
Relatório de AA

Maior proximidade entre a direção e o pessoal docente, fomentando 

um ambiente de confiança e uma maior satisfação dos professores
Comunicação Melhorar a comunicação

6
Relatório de AA

A direção criar mecanismos que permitem avaliar as necessidades e a 

satisfação do pessoal não docente
Comunicação Melhorar a comunicação

7
Relatório de AA

A direção reconhecer o que o pessoal não docente faz bem feito e dar 

orientações nos aspetos que precisa de melhorar
Comunicação Melhorar a comunicação

8
Relatório de AA Melhorar a divulgação do agrupamento Comunicação Melhorar a comunicação

9
Relatório de AA

A direção promover mais relações com entidades locais e proceder à sua 

divulgação
Comunicação Melhorar a comunicação

10
Relatório de AA

Promover reuniões entre o pessoal não docente para acertar 

metodologias e estratégias relativas ao cumprimento das suas funções
Comunicação Melhorar a comunicação

11
Relatório de AA Dar a conhecer o Projeto Educativo ao pessoal não docente Comunicação Melhorar a comunicação

12
Relatório de AA

O pessoal não docente apresentar mais propostas de melhorias a 

introduzir nas áreas da sua responsabilidade
Comunicação Melhorar a comunicação

No preenchimento desta tabela, são elencados os aspetos a melhorar com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação e outros

documentos identificados na Introdução), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante. Clicando no botão "Ordenar

AM por área", todos os aspetos a melhorar ficam agrupados nas áreas de melhoria definidas. Seguidamente, formulam-se as ações de melhoria, garantindo

que cada área esteja associada a pelo menos uma ação de melhoria.

ORDENAR AM 
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13
Relatório de AA Clarificar os critérios utilizados na distribuição de serviço Comunicação Melhorar a comunicação

14
Relatório de AA

Trabalho de análise mais individualizado do coordenador de 

departamento junto de cada docente
Comunicação Melhorar a comunicação

15

Relatório de AA

Melhorar a comunicação entre a diretora e os outros órgãos/estruturas 

do agrupamento, promovendo uma ação partilhada com as lideranças 

intermédias

Comunicação Melhorar a comunicação

16

Relatório de AA

Cerca de 30% do pessoal não docente não sabe se a direção estabelece 

parcerias estratégicas com vista à execução do Projeto Educativo 

(melhorar a divulgação da informação)

Comunicação Melhorar a comunicação

17

Relatório de AA

A maioria dos assistentes técnicos não sabe se o agrupamento tem 

criado uma rede de parceiros locais e uma multiplicidade de protocolos 

celebrados que potenciam os recursos e as respostas educativas 

adequadas às necessidades de crianças e alunos (melhorar a divulgação 

da informação)

Comunicação Melhorar a comunicação

18

Relatório de AA

O agrupamento demonstrar maior recetividade às ideias, sugestões e 

reclamações de alunos e pais/encarregados de educação, 

desenvolvendo e utilizando os mecanismos apropriados para as recolher 

Comunicação Melhorar a comunicação

19

Relatório de AA
Melhorar a eficácia dos canais de comunicação interna para a 

divulgação de objetivos, planos e atividades do agrupamento
Comunicação Melhorar a comunicação

20

Relatório de AA

Cerca de 50% do pessoal docente da Educação pré-escolar e 2º e 3º CEB 

não sabe se a supervisão horizontal tem contribuído para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos/crianças (melhorar a divulgação da 

informação). Adicionalmente, os restantes inquiridos consideram que é 

uma prática a melhorar

Comunicação Melhorar a comunicação

21

Relatório de AA

Cerca de 35% do pessoal docente do Ensino Secundário não sabe se o 

SPO tem desempenhado um papel fundamental na promoção da 

inclusão e do sucesso dos alunos (melhorar a divulgação da informação). 

Adicionalmente, os restantes inquiridos consideram que é necessário 

melhorar o papel desempenhado pelo SPO

Comunicação Melhorar a comunicação

22
Relatório de AA

Fomentar o interesse dos pais pelas atividades, pois regista-se fraca 

adesão, designadamente na Escola de Pais
Comunicação Melhorar a comunicação

23
Relatório de AA Melhorar a divulgação do Regulamento Interno Comunicação Melhorar a comunicação

24
Relatório de AA Melhorar a divulgação sobre cursos e saídas vocacionais Comunicação Melhorar a comunicação

25
Relatório de AA

Melhorar o local de consulta (página web) dos documentos 

estruturantes do agrupamento
Comunicação Melhorar a comunicação
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26
Relatório de AA

O representante dos encarregados de educação da turma transmitir 

todas as informações relevantes
Comunicação Melhorar a comunicação

27

Relatório de AA
Melhorar a divulgação sobre as atividades de complemento curricular 

que o agrupamento oferece
Comunicação Melhorar a comunicação

28
Relatório de AA Maior disponibilidade da direção para o atendimento dos alunos Comunicação Melhorar a comunicação

29

Relatório de AA

Cerca de 30% dos pais/encarregados de educação não sabem se 

escola/jardim de infância possui um plano de emergência (melhorar a 

divulgação da informação)

Comunicação Melhorar a comunicação

30

Relatório de AA

O agrupamento implementar, periodicamente, inquéritos aos 

pais/encarregados de educação para conhecer o seu grau de satisfação 

em relação ao agrupamento

Comunicação Melhorar a comunicação

31
Relatório de AA

Ter em consideração as opiniões dos pais/encarregados de educação na 

organização das atividades do agrupamento
Comunicação Melhorar a comunicação

32
Relatório de AA

Maior disponibilidade da direção para ouvir reclamações, sugestões e 

propostas dos pais/encarregados de educação
Comunicação Melhorar a comunicação

33
Relatório de AA

Maior reconhecimento e valorização do trabalho do pessoal docente e 

não docente
Comunicação Melhorar a comunicação

34
Relatório de AA

Atualização da página, dando maior visibilidade e divulgação dos 

trabalhos produzidos pelos alunos
Comunicação Melhorar a comunicação

35
Relatório de AA

O agrupamento desenvolver ações/atividades abertas à comunidade, 

promovendo o sentido de pertença
Comunicação Melhorar a comunicação

36
Relatório de AA Melhorar a informação acerca da importância das provas de aferição Comunicação Melhorar a comunicação

37
Relatório de AA

Melhorar a eficácia do plano estratégico de prevenção e combate à 

indisciplina
Disciplina Diminuir a indisciplina

38
Relatório de AA

Melhorar o comportamento/disciplina dos alunos, quer dentro da sala 

de aula quer nos recreios
Disciplina Diminuir a indisciplina

39
Relatório de AA

Melhorar a atuação dos professores e funcionários nos casos de 

indisciplina
Disciplina Diminuir a indisciplina

40

Relatório de AA
Os alunos cumprirem as regras de disciplina na escola, fomentando um 

bom ambiente escolar
Disciplina Diminuir a indisciplina

41

PAM 2016/2017 

e 2017/2018
Diminuir a indisciplina Disciplina Diminuir a indisciplina

42
Relatório de AA

Melhorar o trabalho de coordenação do coordenador de departamento 

na consolidação de práticas interdisciplinares 
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem
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43

Relatório de AA

O conselho pedagógico monitorizar e consolidar as medidas de 

promoção do sucesso escolar e dos respetivos reajustamentos, em 

tempo útil, no sentido de promover uma melhoria dos resultados 

académicos

Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

44
Relatório de AA Implementar mais estratégias e projetos inovadores no agrupamento Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

45
Relatório de AA

Mais partilha de estratégias/metodologias de experiências e saberes, 

utilizando a intervisão
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

46
Relatório de AA

A direção/conselho administrativo adquirir material didático e específico 

para o bom funcionamento dos cursos/departamentos/grupos
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

47
Relatório de AA Aquisição de equipamento informático Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

48
Relatório de AA

Alargar o horário da biblioteca, adquirir mais livros e computadores e 

melhorar o acesso à internet
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

49
Relatório de AA

Marcar os trabalhos de casa em número equilibrado, principalmente na 

época dos testes
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

50
Relatório de AA

O agrupamento promover uma educação para a saúde e preservação do 

ambiente
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

51
Relatório de AA

A escola implementar mais estratégias para combater o insucesso 

escolar
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

52
Relatório de AA Melhorar o sucesso nas provas finais de 9º ano Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

53

PAM 2016/2017 

e 2017/2018

Melhorar os processos de ensino e aprendizagem, com vista à 

promoção do sucesso educativo no agrupamento 
Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

54

PAM 2016/2017 

e 2017/2018
Promover uma melhor articulação entre ciclos Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

55

Relatório IGEC 

2015/2016

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; 

Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

56

Relatório IGEC 

2015/2016

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;  

Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

57

Relatório IGEC 

2015/2016

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; 

Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem
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58

Relatório IGEC 

2015/2016

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; 

Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

59

Relatório IGEC 

2015/2016

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; 

Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

60

Relatório IGEC 

2015/2016

No aperfeiçoamento e na consolidação da autoavaliação, em moldes 

agregadores, como contributo para a melhoria sustentada das práticas 

educativas e, consequentemente, das aprendizagens e do sucesso de 

crianças e de alunos, sem descurar mecanismos explícitos e 

estruturados de monitorização sistemática dos processos.  

Ensino aprendizagem Melhorar o ensino aprendizagem

61

Relatório de AA
Promover formação adequada para o desempenho profissional do 

pessoal não docente
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

62
Relatório de AA

A direção definir claramente o papel e a responsabilidade do pessoal 

não docente na concretização do Projeto Educativo
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

63

Relatório de AA
Melhorar a planificação das tarefas a desenvolver pelo pessoal não 

docente 
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

64
Relatório de AA

A direção definir objetivos adequados para o desempenho do pessoal 

não docente
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

65

Relatório de AA
Avaliar periodicamente a eficácia do planeamento e organização do 

trabalho efetuado e proceder à sua divulgação
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

66
Relatório de AA Melhorar a gestão dos recursos humanos do agrupamento Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

67

Relatório de AA
Promover uma maior polivalência dos funcionários, nomeadamente 

através da rotatividade dos postos de trabalho
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

68

Relatório de AA

Promover uma gestão concertada dos funcionários, centrada nas 

pessoas e nas suas competências profissionais, contribuindo para uma 

maior eficácia no exercício das suas funções

Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

69

Relatório de AA

O agrupamento gerir os recursos financeiros de forma a rentabilizá-los 

para a melhoria da qualidade do trabalho do pessoal não docente e 

proceder à sua divulgação

Liderança Melhorar gestão de recursos materiais

70
Relatório de AA Gerir de forma mais eficaz os serviços de apoio Liderança Melhorar gestão de recursos humanos
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71

Relatório de AA
A direção implementar medidas, propostas pelo pessoal não docente, 

que melhorem os serviços prestados à comunidade
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

72

Relatório de AA
O agrupamento analisar formas de superar dificuldades que surgem na 

organização do trabalho do pessoal não docente
Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

73
Relatório de AA Melhorar os espaços, a segurança e as condições da escola Liderança Melhorar gestão de recursos materiais

74
Relatório de AA Melhorar a organização e o funcionamento do agrupamento Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

75
Relatório de AA Melhorar o controlo na portaria Liderança Melhorar gestão de recursos humanos

76
Relatório de AA Necessidade de obras urgentes nas escolas Gaspar Correia e Secundária Liderança Melhorar gestão de recursos materiais

77
Relatório de AA Necessidade de melhorar as escolas e os equipamentos Liderança Melhorar gestão de recursos materiais

78
Relatório de AA

Melhorar a qualidade das refeições servidas na escola e aumentar a sua 

quantidade
Liderança Melhorar gestão de recursos materiais

Tabela 1 – Identificação das ações de melhoria

MMA © 2011



2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 5

2.2. Matriz de priorização das ações de melhoria

Depois de pontuar as ações de melhoria, ordenar por pontuação final, clicando aqui:

5
Extremamente urgente

(é necessária um ação imediata)

Requer recursos que a organização 

escolar possui e não depende de fatores 

externos à organização escolar

Se não for resolvido, 

o agravamento é imediato

No quadro seguinte pontuam-se as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.

Impacto elevado na satisfação da 

comunidade educativa

Tabela 2 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria

0
Sem urgência

(não tem pressa, pode esperar)

Requer um número significativo de 

recursos que a organização escolar não 

possui e/ou depende de fatores externos 

à organização escolar

Sem tendência a piorar (não vai piorar ou 

pode até melhorar)

Improvável impacto na satisfação da 

comunidade educativa

3
Urgente 

(o mais cedo possível)

Requer um número razoável de recursos 

e/ou não depende totalmente de fatores 

externos à organização escolar

Se nada for feito, vai piorar a médio prazo
Impacto médio na satisfação da 

comunidade educativa

A priorização das ações de melhoria baseia-se na aplicação da matriz da CAF e de GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Consiste em

combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações são priorizadas de acordo com a urgência

da ação; a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a dependência (ou não) de fatores externos à organização escolar; a

tendência da ação de melhoria piorar, ou seja o potencial de crescimento do problema e a contribuição da ação na melhoria da

satisfação da comunidade educativa.

Pontuação Urgência Capacidade Tendência Satisfação

ORDENAR AM por pontuação 

MMA © 2011



Urgência Capacidade Tendência Satisfação Pontuação Prioridade

1 5 5 5 5 625 1

2 5 5 3 5 375 2

3 5 5 3 5 375 3

4 3 5 3 3 135 4

5 5 0 5 5 0 5

Melhorar a comunicação

Diminuir a indisciplina

Tabela 4 – Lista de ações de melhoria a implementar

Melhorar gestão de recursos humanos

Melhorar gestão de recursos materiais

Tabela 3 – Priorização das ações de melhoria

Neste quadro apresentam-se as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):

Ação de melhoria

Melhorar o ensino aprendizagem

Diminuir a indisciplina

Ação de melhoria

Melhorar o ensino aprendizagem

Melhorar a comunicação
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 6

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

Ação de melhoria Domínio da Avaliação Externa Critério dominante da CAF Educação

1
Melhorar o ensino aprendizagem Prestação de Serviço Educativo 5

2
Melhorar a comunicação Liderança e Gestão 4

3
Diminuir a indisciplina Prestação de Serviço Educativo 6

Tabela 5 – Ações de melhoria na CAF e Avaliação Externa
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2. Plano de Ações de Melhoria Intermédio Pág. 7

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.1. Ação de Melhoria 1

Marina Simão

Investimento em mecanismos de intervisão, 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)

Identificação objetiva e  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)

Identificação dos principais aspetos a melhorar

(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Designação da ação de melhoria

Melhorar o ensino aprendizagem

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Estado atual

Data Estado

mar/19 AM em desenvolvimento

Ana Correia

Ana Marta Rego

Andreia Alves

Elisabete Longo

Hélia Sousa

Sónia Almeida

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

existentes.

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

Generalização e consolidação, 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)

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)

Promoção da articulação vertical na disciplina de inglês entre os vários ciclos de ensino.

Implementação de atividades de caráter mais prático/lúdico, tornando as aprendizagens mais significativas em todas as disciplinas e, em particular, na Matemática e na Físico Química.

Promoção da implementação de atividades no âmbito das ciências experimentais no 1º ciclo (PAE)

Desenvolvimento de uma cultura de formação contínua de professores (PAE).

Objetivos da ação de melhoria em 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

Proporcionar aos alunos um percurso escolar coerente, articulado e sequencial do pré-escolar ao 12º ano de escolaridade - 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 os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Implementar, gradualmente, práticas de intervisão pedagógica que contribuam para o desenvolvimento 

profissional dos docentes e para a melhoria dos resultados escolares.

Melhorar as aprendizagens, atuando precocemente na melhoria dos níveis de sucesso - Melhorar os resultados escolares nas turmas do 1º ciclo que apresentam resultados menos 

satisfatórios.

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Promover o interesse e a qualidade das aprendizagens nas disciplinas de Matemática e de Físico Química, 

através da dinamização de atividades de caráter prático/lúdico 

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - 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

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Valorizar o mérito dos alunos
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Fichas autorreguladoras e relatório Epis

Gráficos de balanço e atas de grupos 

disciplinares

Grelha de registo de alunos apoiados pelo 

projeto Epis e pelos Apoios educativos em sala 

de aula. Relatórios trimestrais.

Relatório da formação de turmas

Estado

Em realização

Em realização

Em realização

Por realizar

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

Utilização de fichas autorreguladoras das aprendizagens e atitudes, numa lógica de 

avaliação formativa e diagnóstica para uma diferenciação pedagógica, no 1º ano.
Utilização de uma ficha autorreguladora

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Desenvolver competências profissionais dos professores para a integração, a adequação e a diversificação de 

estratégias a adotar na formação dos alunos, através da sua formação contínua e da intervisão (partilha de boas práticas).

Metas gerais
(metas de sucesso que não estão diretamente associadas às atividades/estratégias)

Manter os resultados de transição: 96,2% dos alunos do 1ºciclo, 97,8% dos alunos do 5ºano e 95,7% dos alunos do 7ºano, transitaram ao ano de escolaridade seguinte. 

Atingir resultados de 70% dos alunos do 3º ciclo com nível positivo a Inglês,  65% a Matemática e 65% a FQ. Neste momento 76,6% a Inglês, 63,6% a Matemática e 69,6% a CFQ.

Atividades/Estratégias Metas

Manter os níveis de sucesso em Português (94%) e Matemática (91%) no 1º ciclo. Neste momento 92,6 a Português e 94,3% a Matemática.

Atingir resultados de 75% dos alunos do 2º ciclo com  nível positivo a Inglês e 70% a Matemática. Neste momento 81% a Inglês e 84% a Matemática.

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Melhorar a qualidade do sucesso no 1º ciclo em Português e Matemática; no 2º ciclo em Inglês e Matemática; 

no 3º ciclo  em Inglês, Matemática e CFQ e, no secundário, em Matemática, Literatura e Inglês

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Dinamizar atividades no âmbito da Educação Física em todas as turmas de 3º e 4º anos

Melhorar os resultados escolares e os processos de ensino aprendizagem - Dinamizar atividades no âmbito da Educação Artística nos 2º,  3º e 4º anos

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

Elaboração de um relatório com a análise 

dos resultados escolares dos alunos no 

final de cada período por todos os 

departamentos

Prestação de apoio a 60% dos alunos com 

mais dificuldades sinalizados pelo 

professor

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

trabalho.

Prestação de apoios educativos, em sala de aula, no 1º ciclo, nas disciplinas de Português e 

Matemática nos 1º, 2º e 3º anos.

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

definidos para este ano de escolaridade.

Integração de todos os alunos do 1º ano 

que não atingiram os objetivos definidos 

para esse ano de escolaridade

MMA © 2011



PTT/PCT (Projeto Curricular de Turma)

Feedback dos docentes e alunos apoiados neste 

programa de voluntariado.

Atas

Horários das turmas

Página Web do agrupamento. Quadro de Valor e 

Excelência

Horários / Pautas / Relatórios trimestrais

Fichas formativas/Sumários

Atas e folhas de presença

Grelha de participação/Trabalhos produzidos 

pelos alunos.

Atas/Folhas de presença

Informação das professoras bibliotecárias e dos 

professores titulares

Relatórios trimestrais

Relatórios trimestrais

Relatórios finais de grupo disciplinar

Em realização

Por realizar

Em realização

Em realização

Em realização

Em realização

Realizado

Realizado

Realizado

Em realização

Em realização

Realizado

Realizado

Nova atividade

Implementação do projeto "Hora do Conto" nos 1º e 3º anos, envolvendo atividades  entre 

turmas de 3º a turmas de 1º ano.

Envolver pelo menos 25% dos 

pais/familiares e 100% dos alunos.

Implementação do projeto “Leitura a par” no 2º ano Participação de 25% dos pais

Implementação da “Caderneta de leitura” no 1º ciclo Participação de 50% dos alunos

Trabalho de pares quinzenal com partilha de atividades em Conselho de Grupo Partilhar 3 atividades em grupo disciplina

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.

Melhoria dos resultados escolares em 5% 

em inglês no 6º ano e em Matemática no 

6º e 7º anos, do 1ºP para o 3ªP

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.

Aplicação de, pelo menos, uma ficha 

formativa por período em 50% das 

disciplinas do currículo

Consolidação da Escola de Pais no 1º ano Participação de 25% dos pais

Coadjuvação por um professor de Educação Física de uma aula de Educação Física nos 3º e 

4º anos, quinzenalmente em 60’.

Coadjuvação semanal por um docente de EV do 2º ciclo em Educação Artística em todas as 

turmas de 3º e 4º anos.

Realizar semanalmente as expressões no 

currículo do 1º ciclo numa lógica de 

partilha de conhecimentos

Conceção de um programa de intervisão de atividades letivas/partilha de práticas 

pedagógicas entre pares, para um grupo de docentes, em regime de voluntariado, 

essencialmente no 1º ciclo, nos anos e turmas com trabalho na área da flexibilidade 

curricular e no 7º ano na codocência em CN e CFQ.

Pelo menos 90% 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

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

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

Conceção de um programa de voluntariado de alunos do Ensino Secundário com alunos de 

1º ciclo em várias áreas do currículo.

Realizar apoios a alunos de 1º ciclo, pelo 

menos a 2 turmas da EB 1 Dr. Catela Gomes 

com dificuldades de aprendizagem, 

apoiando os docentes titulares.
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Atas / Relatórios / Trabalhos produzidos 

Apresentação no Dia do Agrupamento
Em realização

Ponto de situação intermédio (Março de 2019)

Colaboração e disponibilidade do pessoal docente  Horários dos professores

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

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

Implementação de DACs nas turmas de 1º, 5º, 7º e 10º ano como atividade voluntária, 

eleita pelo C. Turma, proporcionando vários tipos de produto final: vídeos, exposições, 

textos, poemas, roteiros, maquetes, folhetos, entre outros.

Realização em, pelo menos, 90% das 

turmas que o projetaram

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

Trimestral

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

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Reuniões para avaliar o trabalho desenvolvido Trimestral

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

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

jan/19 set/19

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Docentes 

Data de início Data de conclusão

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

Atitude dos alunos face ao estudo

Pouco empenho dos alunos

Inexistência de momentos regulares para partilha de conhecimentos

Indisciplina

Atribuição de tempo letivo/ não letivo aos docentes envolvidos
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Consolidação do projeto de Apoio Tutorial.

Diagnóstico a todos os alunos de 1º ano, na mudança da Educação Pré-escolar para o 1º ano.

Programa de Voluntariado de alunos mais velhos a mais novos.

Formação promovida pelo Centro de Formação em várias áreas prioritárias.

Constrangimentos surgidos

A coordenadora teve de ser substituída, por razões de saúde.

O programa de intervisão ainda não está suficientemente implementado, nem considerado como uma linha a seguir. Temos intervisão pontual e de partilha no 1º ciclo e num ou noutro 

caso nos outros ciclos. 

A integração de alunos com dificuldades no 1º ano em turmas de 1º ano no próximo ano só se concretizará no final deste ano letivo.

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

Programa de intervisão consolidado.

Melhorias conseguidas

Reflexão sobre Critérios de Avaliação na lógica do Decreto Lei nº 54 e nº 55/2018 pelos Departamentos e alteração de procedimentos, nomeadamente criação de uma check list de 

instrumentos de avaliação diversificados com enfoque nos alunos e na avaliação formativa.

Flexibilidade curricular em algumas turmas de 5º, 7º e 10º ano e procura de articulação entre disciplinas e num mesmo Conselho de Turma.
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2. Plano de Ações de Melhoria Intermédio Pág. 8

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.2. Ação de Melhoria 2

Necessidade de atualizar o portal do agrupamento

Identificação dos principais aspetos a melhorar

(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Designação da ação de melhoria

Melhorar a comunicação

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Ana Serôdio

Nídia Torres

António Caló

Salomé Alves

Estado atual

Data Estado

mar/19 AM em desenvolvimento

Pouca eficácia dos canais de comunicação interna na divulgação de objetivos, planos e atividades

Necessidade de fomentar a participação ativa do PND na vida do agrupamento

Pouca divulgação das atividades e iniciativas desenvolvidas pelas escolas do agrupamento

Objetivos da ação de melhoria em articulação com o Projeto Educativo

Continuar a melhorar a comunicação vertical e horizontal - Proporcionar aos PD e PND condições para comunicação eletrónica

Envolver a comunidade educativa nas atividades do Agrupamento, promovendo a unidade - Proporcionar a toda a comunidade educativa um meio de acesso fácil, rápido e eficiente 

a toda a informação relevante (Portal do agrupamento)
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Listagem de endereços criados

Grelha de registo

Ata

Publicações

Espaço físico

Atas

Os documentos (PCT e outros)

Inquérito à comunidade educativa sobre o grau 

de satisfação dos mesmos em relação aos meios 

de comunicação interna e externa do 

agrupamento

Continuar a melhorar a comunicação vertical e horizontal - Tornar mais eficiente a circulação de informação na comunidade educativa

Criação de endereços eletrónicos institucionais para PD e PND
Todos os endereços criados até final 

de setembro

Envolver a comunidade educativa nas atividades do Agrupamento, promovendo a unidade - Divulgar atividades e aspetos relevantes da vida do agrupamento nos órgãos de 

comunicação locais

Continuar a melhorar a comunicação vertical e horizontal - Proporcionar aos PD, PND e discentes um espaço físico onde esteja afixada a informação relevante e atualizada

Continuar a melhorar a comunicação vertical e horizontal - Facilitar a recolha de informação registada em atas de Conselhos de Turma

Continuar a melhorar a comunicação vertical e horizontal - Evitar a duplicação de informação/documentos pedidos ou enviados

Atividades/Estratégias Metas

Atualização do Portal do AEPM
Manter o Portal atualizado 

semanalmente

Realização de reuniões com o PND para apresentar os documentos orientadores do 

agrupamento, distribuição de serviço e análise do serviço efetuado com indicação dos 

pontos fortes e dos aspetos a melhorar

Fazer 3 reuniões anuais

Colaboração com os órgãos de comunicação locais (Junta de Freguesia, Associação de 

Moradores da Portela, etc.)

Enviar noticias para publicação 3 vezes 

por ano

Criação de um espaço físico para divulgação de atividades/iniciativas/informações 

relevantes para toda a comunidade em todas as escolas.

Criar um espaço físico de divulgação 

em cada escola

Reestruturação do formato das atas dos conselhos turma dos 2.º, 3.º Ciclos e Secundário

Criar os modelos de ata para os 

Conselhos de Turma de avaliação até 

final de Abril de 2019

Articulação dos vários registos de informação para evitar duplicação de 

informação/documentos

Articular o PCT com os Registos de 

Avaliação e com pedidos de dados de 

autoavaliação até final de julho de 

2019

Elaboração de um organigrama de Circulação de Informação na comunidade educativa Criar um organigrama

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

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

Existência de docentes/técnicos com conhecimentos de informática
A não colaboração/indisponibilidade de docentes/técnicos com conhecimentos de 

informática

Estado

Em realização

Por realizar

Em realização

Em realização

Em realização

Em realização

Em realização

Por realizar
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Constrangimentos financeiros para melhorar os vários suportes informáticos

Data de início Data de conclusão

jan/19 set/19

Atas Reuniões de avaliação do 3.º período

Reuniões para criação/alteração do Portal do Agrupamento Na segunda quinzena dos meses de abril, maio e julho de 2019

Docentes do agrupamento

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Reuniões para avaliar o trabalho desenvolvido Na segunda quinzena dos meses de abril, maio e julho de 2019

Ponto de situação intermédio (Março de 2019)

Melhorias conseguidas

Trabalho a decorrer entre os elementos da equipa.

É necessária uma participação forte de Informática e existem dificuldades com os recursos humanos e financeiros disponíveis.

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

As atividades em realização ainda estão em processo de aplicação pelo que ainda não é possível avaliar a sua eficácia.

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

O trabalho está a decorrer há pouco tempo, não estando ainda nenhuma atividade concluída, pelo que será ainda necessário aprofundar o trabalho em todas as atividades.

Constrangimentos surgidos
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2. Plano de Ações de Melhoria Intermédio Pág. 9

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.3. Ação de Melhoria 3

Designação da ação de melhoria

Diminuir a indisciplina

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Fernanda Pereira
Mª de Fátima Valério

Mª Paula Stattmiller

Renato Moitas - Aluno

Estado atual

Data Estado

mar/19 AM em desenvolvimento

A segurança nas entradas dos alunos (CAF) da escola

Elevado nº de saídas de sala de aula: 2014-15 (495 saídas); 2015-16 (469 saídas),  2016-2017 (552 saídas);  2017-2018 (148 saídas)

Elevado nº de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas: 2014-15 (76), 2015-16 (81); 2016-17 ( 95); 2017/2018 (71)

Situações de indisciplina nos recreios (CAF)

Identificação dos principais aspetos a melhorar

(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

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

Modo de atuação de professores e funcionários perante situações de indisciplina (EAA)
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Atas ou relatórios das assembleias

Quadros de comportamentos

Relatórios finais da intervenção deste projeto, 

inserido nas técnicas de mindfulness.

Relatórios de avaliação desta formação informal.

Relatório da atividade aplicada.

Balanço das aulas dos DT com alunos.

Relatório das tutorias.

 Dar formação ao PND sobre gestão de conflitos com alunos

Objetivos da ação de melhoria em articulação com o Projeto Educativo

Reduzir o número de ordens de saída de sala de aula

Reduzir o número de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas

Promover ações para sensibilizar a comunidade para as questões da indisciplina 

Sensibilizar e corresponsabilizar os Encarregados de Educação para as questões da indisciplina

Formação a professores, através do projeto de Mindfulness, dando técnicas de 

autocontrolo e estratégias

50% de docentes do 1º ciclo 

é-lhes dada formação.

Aplicação do projeto "Competências sociais para os alunos de 7º ano" da ESP pelo SPO
80% das turmas de 7º ano da 

ESP ter intervenção.

Promover a segurança e o controlo nos intervalos nas escolas do 1º ciclo

Monitorizar quais as turmas com mais alunos problemáticos e dirigir a hora da DT  para 

esses alunos.

80% da hora da DT é 

utilizada para melhoria de 

comportamentos.

Assembleias semanais em todas as turmas de 1º ciclo. 80% de realização

No 1º ciclo, haver visibilidade em sala de aula dos comportamentos, através de grelhas de 

cores ou de forma

Atividades/Estratégias Metas

Metas gerais
(metas de sucesso que não estão diretamente associadas às atividades/estratégias)

Reduzir em 10% o nº de saídas de sala de aula.

Reduzir em 5% o nº de Medidas  sancionatórias e corretivas aplicadas.

Em todas as turmas de 1º 

ciclo

Aplicação do Projeto Ouvir, Sentir, Aprender com alunos problemáticos no 6º ano e na 

Escola Catela Gomes 

Intervir em 80% dos alunos 

sinalizados do 6º e da Catela 

Gomes.

Acompanhamento de alunos com comportamentos inadequados e repetidos, utilizando a 

figura do professor tutor

Nomear professores tutores 

para acompanhamento de 

alunos problemáticos até 

final do 2º período.

Estado

Em realização

Por realizar

Em realização

Em realização

Em realização

Realizado

Realizado
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Relatório da atividade aplicada.

Reduzir em 10% as saídas de 

sala de aula
Balanço do nº de alunos encaminhados

Fazer duas ações Relatório das atividades

Reunir com todos os 

encarregados de educação 

dos alunos problemáticos

Atas das reuniões

Fichas informativas de avaliação de final de 

período. Relatórios da disciplina 

"Comportamento"

Nova atividade

Nova atividade

Nova atividade

Bolsa de crédito horário Falta de colaboração de EE

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

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

os períodos.

Diminuir em 5% as medidas 

corretivas e sancionatórias, 

em 10% as saídas da sala de 

aula e  em 5% os resultados 

negativos, em pauta,  na 

disciplina "comportamento"

Perfil dos docentes Nº insuficiente de assistentes operacionais

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

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

Encaminhamento dos alunos para o GAD 

Workshops para o PND

Reunião com encarregados de educação dos alunos problemáticos

Em realização

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Em realização

Comunicação interna Condições físicas das escolas

Escola Segura Falta de mais técnicos no SPO

Data de início Data de conclusão

jan/19 jul/19

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

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

Educação /Pais.
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Constrangimentos surgidos

Foi necessário alterar a coordenadora da Equipa operacional.

Reuniões periódicas de avaliação da Equipa de Coordenação da Disciplina trimestral

Monitorização das medidas corretivas e sancionatórias aplicadas trimestral

Ponto de situação intermédio (Março de 2019)

Melhorias conseguidas

De uma forma geral estão a ser implementadas as atividades propostas.

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

Necessidade de serem implementadas todas as atividades propostas com a frequência prevista.

Monitorização das medidas de sala de aula trimestral

Relatórios trimestrais do GAD, da disciplina "comportamento", das tutorias, das formações 

e das pautas.
trimestral
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