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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 2017/2019 (inclui Plano de Ação Estratégica), do

Relatório de Avaliação Externa emanados da IGEC de 2016/2017, do Relatório de Autoavaliação CAF Educação de 2019/2020 e Avaliação E@D EE.

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.

Fonte Aspetos a melhorar Áreas de melhoria Ações de melhoria

1

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Desenvolvimento de um processo de autoavaliação que se 

consubstancie na efetiva implementação de planos de ação de 

melhoria, sem descurar mecanismos de monitorização

sistemática, fundamentais para garantir o seu impacto e a 

sustentabilidade do progresso

Autoavaliação
a) Implementação efetiva do Plano de Ações de 

Melhoria do Agrupamento

2

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

O agrupamento utilizar estratégias mais eficazes de resolução 

dos casos problemáticos de indisciplina (Questionários PD 2º e 

3º CEB)

Comportamentos

3

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Melhorar a atuação da escola perante situações de bullying 

(Questionários Alunos 2º e 3º CEB)
Comportamentos

4

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Os alunos respeitarem mais as diferenças entre uns e outros 

(Questionários Alunos 2º e 3º CEB)
Comportamentos

5

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Mais penalizações aos alunos que provocam mais indisciplina 

(Questionários Assistentes Operacionais

2º e 3º CEB)

Comportamentos

6

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

O agrupamento diminuir os casos de indisciplina (Questionários 

Assistentes Operacionais

2º e 3º CEB)

Comportamentos

7

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Definição de uma estratégia concertada de melhoria dos 

comportamentos que comprometa todos os envolvidos e tenha 

impactos na criação de um ambiente de tranquilidade e 

respeito em contexto de sala de aula

Comportamentos

8

PAM 17_19
Diminuir as situações de Indisciplina nos diversos contextos de 

Aprendizagem
Comportamentos

Identificação das ações de melhoria

No preenchimento desta tabela, foram 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.

A partir das áreas de melhoria identificadas, foram formuladas ações de melhoria, garantindo que cada área de melhoria estivesse associada a pelo menos uma ação

de melhoria.

b) Prevenção e resolução de comportamentos e 

atitudes dos alunos no 2º e 3º CEB
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9

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Cerca de 50% do pessoal docente não sabe se o orçamento do 

agrupamento é elaborado tendo em conta as prioridades 

decorrentes do projeto educativo (melhorar a divulgação da 

informação) (Questionários PD Agrupamento)

Comunicação

10

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Otimizar os recursos existentes ao nível dos meios de 

comunicação com a comunidade educativa (Grelha AA 

Agrupamento e Questionários PD Educação pré-escolar)

Comunicação

11

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Melhorar os canais de comunicação (Grelha AA Agrupamento e 

Questionários PND 2º e 3º CEB)
Comunicação

12

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Sensibilizar para a utilização da plataforma Moodle (Be- 

Learning) (Grelha AA 2º e 3º CEB)
Comunicação

13

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Atualizar periodicamente a página Web do agrupamento e 

incluir mais conteúdos de interesse dos pais/encarregados de 

educação (Questionários EE 2º e 3º CEB)

Comunicação

14

Resultados E@D 

EE

A eficácia da comunicação com a escola sobre o processo de 

ensino a distância (2º e 3º CEB)
Comunicação

15

Resultados E@D 

EE

Pouca satisfação com a forma como a escola organizou o ensino 

a distância (2º e 3º CEB)
Comunicação

16

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Maior frequência de observação de aulas entre pares 

(Questionários PD 1º, 2º e 3º CEB)
Ensino e Aprendizagem

17

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Aprofundamento do trabalho efetuado pelo agrupamento nas 

práticas de diferenciação pedagógica e na aplicação das 

medidas preconizadas pela atual legislação (a reforçar)

Ensino e Aprendizagem

18

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Estímulo à inovação e a criatividade promovendo o trabalho em 

equipa (a reforçar)
Ensino e Aprendizagem

19

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Implementação, generalizada, de procedimentos de avaliação 

centrados nos progressos de aprendizagem de cada criança, 

que regulem o planeamento e as práticas pedagógicas do(a)s 

educadores(as), de modo a estabelecer uma progressão que 

desafie cada uma delas e potencie a evolução do grupo

Ensino e Aprendizagem

20

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Identificação dos fatores determinantes do (in)sucesso 

inerentes aos processos de ensino e de aprendizagem, 

consubstanciada na monitorização sistemática da eficácia das 

estratégias implementadas, em ordem à melhoria dos 

resultados académicos

Ensino e Aprendizagem

21

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Sustentação da gestão articulada do currículo num 

planeamento estruturante e orientador, de modo a sistematizar 

práticas que garantam a sequencialidade e a integração das 

aprendizagens

Ensino e Aprendizagem

c) Eficácia da comunicação interna

d) Eficácia da comunição externa

e) Observação da prática educativa e letiva entre 

pares

f) Generalização das práticas de diferenciação 

pedagógica e avaliação formativa

g) Sustentação da articulação horizontal e vertical
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22

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Reforço e generalização de práticas de diferenciação 

pedagógica em sala de atividades/aula e de metodologias de 

ensino mais ativas, com vista a um maior envolvimento das 

crianças e dos alunos na construção dos seus conhecimentos e 

à melhoria dos resultados académicos

Ensino e Aprendizagem

23

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Assunção de procedimentos generalizados de supervisão da 

prática letiva em contexto de sala de atividades/aula, que 

facilitem a monitorização da eficácia do planeamento individual 

e se assumam como contributo relevante para a melhoria dos 

processos de ensinar e de aprender

Ensino e Aprendizagem

24

Relatório de 

Avaliação 

Externa 16_17

Generalização da vertente formativa da avaliação, reguladora 

do processo de ensino e de aprendizagem, e implementação de 

procedimentos de calibração dos instrumentos de avaliação, de 

forma a garantir a respetiva fiabilidade e a confiança na 

avaliação interna e nos resultados

Ensino e Aprendizagem

25
PAM 17_19 Intravisão, partilha e trabalho colaborativo Ensino e Aprendizagem

26
PAM 17_19 Gestão articulada do currículo Ensino e Aprendizagem

27
PAM 17_19 Autonomia e flexibilidade Ensino e Aprendizagem

28

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Mais divulgação e comunicação entre a direção e o pessoal não 

docente (Questionários Assistentes Operacionais 2º e 3º CEB)
Envolvimento/gestão do PND

29

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Melhorar a planificação e distribuição das tarefas a desenvolver 

pelo pessoal não docente (Questionários Assistentes 

Operacionais 2º e 3º CEB)

Envolvimento/gestão do PND

30

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Clarificar os critérios de distribuição de serviço do pessoal não 

docente (Questionários Assistentes Operacionais 2º e 3º CEB)
Envolvimento/gestão do PND

31

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Maior reconhecimento e valorização do mérito do pessoal não 

docente (Questionários Assistentes Operacionais 2º e 3º CEB)
Envolvimento/gestão do PND

32

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Maior apoio da direção na melhoria do desempenho do pessoal 

não docente (Questionários Assistentes Operacionais 2º e 3º 

CEB)

Envolvimento/gestão do PND

33

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

A direção implementar medidas, propostas pelo pessoal não 

docente, que melhorem os serviços prestados à comunidade 

(Questionários PND 2º e 3º CEB)

Envolvimento/gestão do PND

34

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Maior apoio e respeito pelo trabalho do pessoal não docente 

(Questionários Assistentes Operacionais

2º e 3º CEB)

Envolvimento/gestão do PND

35

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Cerce de 35% do pessoal não docente não sabe se o 

agrupamento promove ações de partilha de boas práticas com 

outros agrupamentos (melhorar a divulgação da informação) 

(Questionários Assistentes Operacionais

Agrupamento)

Envolvimento/gestão do PND

e) Observação da prática educativa e letiva entre 

pares

f) Generalização das práticas de diferenciação 

pedagógica e avaliação formativa

g) Sustentação da articulação horizontal e vertical

h) Envolvimento do PND no Agrupamento

i) Gestão do PND
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36

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Maior participação dos pais/encarregados de educação nas 

atividades do agrupamento (Questionários EE 2º e 3º CEB)
Envolvimentos dos Pais/EE

j) Envolvimento dos EE nas atividades do 

Agrupamento

37

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Otimizar os recursos já existentes (aplicações informáticas) 

(Questionários PD Educação pré-escolar e 1º CEB e Grelha AA 

Educação pré-escolar e 1º CEB)

Recursos

38

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Adquirir mais recursos informáticos e respetiva manutenção Recursos

39

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Melhorar as condições das salas de aula (cadeiras, mesas, 

aquecimento, projetores, limpeza, computadores, etc) 

(Questionários Alunos 2º e 3º CEB)

Recursos

40

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Maior limpeza e manutenção das instalações sanitárias 

(Questionários EE 2º e 3º CEB)
Recursos

41

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Melhorar os serviços de biblioteca escolar (poucas atividades e 

ausência de professoras bibliotecárias) (Questionários PD

1º CEB)

Serviços

42

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Melhorar os horários e a qualidade da prestação dos serviços 

(Questionários Assistentes Operacionais

2º e 3º CEB)

Serviços

43

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Melhorar a qualidade das refeições do refeitório  (Questionários 

Alunos 2º e 3º CEB)
Serviços

44

Relatório de 

Autoavaliação 

19_20

Ajustar os horários dos alunos, principalmente a hora de saída 

(Questionários Alunos 2º e 3º CEB)
Serviços

Tabela 1 – Identificação das ações de melhoria

k) Otimização dos recursos

l) Limpeza e manutenção dos espaços internos

m) Biblioteca escolar no 1º CEB

n) Qualidade do refeitório no 2º e 3º CEB

o) Ajustamento dos horários das turmas no 2º e 3º 

CEB
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 5

2.2.

Urgência Capacidade Tendência Satisfação Pontuação

5 5 5 5 625

Satisfação

Improvável impacto na satisfação da 

comunidade educativa

Impacto médio na satisfação da 

comunidade educativa

Impacto elevado na satisfação da 

comunidade educativa

Urgência

Sem urgência

(não tem pressa, pode esperar)

Urgente 

(o mais cedo possível)

Capacidade

Requer um número significativo de 

recursos que a organização escolar não 

possui e/ou depende de fatores externos 

à organização escolar

Requer um número razoável de recursos 

e/ou não depende totalmente de fatores 

externos à organização escolar

a) Implementação efetiva do Plano de Ações de Melhoria do Agrupamento

Matriz de priorização das ações de melhoria

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

Ação de melhoria

Se não for resolvido, 

o agravamento é imediato

Pontuação

0

3

5

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

A priorização das ações de melhoria baseou-se na aplicação do modelo CAF e da matriz GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Esta,

consiste em combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações foram ordenadas 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 de progressão/regressão da ação de melhoria; a contribuição da ação na melhoria da satisfação da comunidade

educativa.

Extremamente urgente

(é necessária um ação imediata)

Requer recursos que a organização 

escolar possui e não depende de fatores 

externos à organização escolar

Tendência

Sem tendência a piorar (não vai piorar ou 

pode até melhorar)

Se nada for feito, vai piorar a médio prazo

MMA © 2011



5 5 5 5 625

5 5 5 5 625

3 5 3 5 225

5 3 3 5 225

5 3 3 3 135

3 3 3 3 81

3 3 3 3 81

3 3 3 3 81

5 0 5 3 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

d) Eficácia da comunição externa

b) Prevenção e resolução de comportamentos e atitudes dos alunos no 2º e 3º CEB

e) Observação da prática educativa e letiva entre pares

k) Otimização dos recursos

h) Envolvimento do PND no Agrupamento

c) Eficácia da comunicação interna

f) Generalização das práticas de diferenciação pedagógica e avaliação formativa

g) Sustentação da articulação horizontal e vertical

n) Qualidade do refeitório no 2º e 3º CEB

Tabela 3 – Priorização das ações de melhoria

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

a) Implementação efetiva do Plano de Ações de Melhoria do Agrupamento

c) Eficácia da comunicação interna

Tabela 4 – Lista de ações de melhoria a implementar

Ação de melhoria

f) Generalização das práticas de diferenciação pedagógica e avaliação formativa

g) Sustentação da articulação horizontal e vertical

i) Gestão do PND

j) Envolvimento dos EE nas atividades do Agrupamento

l) Limpeza e manutenção dos espaços internos

m) Biblioteca escolar no 1º CEB

o) Ajustamento dos horários das turmas no 2º e 3º CEB
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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 Critérios da CAF Educação

Implementação efetiva do Plano de Ações de Melhoria 

do Agrupamento
Autoavaliação -

Eficácia da comunicação interna Liderança e gestão 4

Generalização das práticas de diferenciação pedagógica 

e avaliação formativa
Prestação do Serviço Educativo 5

Sustentação da articulação horizontal e vertical Prestação do Serviço Educativo 5

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

Desenvolvimento de um processo de autoavaliação que se consubstancie na efetiva implementação de planos de ação de melhoria, sem descurar mecanismos de monitorização

sistemática, fundamentais para garantir o seu impacto e a sustentabilidade do progresso (Fonte: Relatório de Avaliação Externa 16_17)

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Melhorar a comunicação entre os diferentes membros da comunidade escolar.

Estado atual

Data Estado

Abril de 2021 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Designação da ação de melhoria

Implementação efetiva do Plano de Ações de Melhoria do Agrupamento

Coordenadores da Equipa Operacional Elementos da Equipa Operacional

Equipa Autoavaliação

Joaquim Fernandes

Maria de Lurdes Borges 

Amélia Elisabete Lopes

Margarida Lopes
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Evidências

Documento - Planeamento Estratégico de 

Autoavaliação do Agrupamento. 

Documento - PAM Inicial.

Relatório.

Documento - PAM Intermédio.

Documento - PAM Final.

Comunidade escolar.

Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2020 Julho de 2021

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

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

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

Condições de tempo para o trabalho das várias equipas. Sensibilização à mudança.

Implementação objetiva das ações de melhoria. Participação ativa e efetiva dos vários elementos pertencentes à equipa. 

Realizado Elaborar o Plano de Ações de Melhoria Intermédio (PAM Intermédio).
Elaboração do PAM Intermédio até 

final de março de 2021.

Por realizar Elaborar o Plano de Ações de Melhoria Final (PAM Final).
Elaboração do PAM Final até final de 

julho de 2021.

Realizado
Elaborar o Plano de Ações de Melhoria Inicial (PAM Inicial) com a constituição das equipas 

operacionais que implementarão as ações de melhoria.

Elaboração do PAM Inicial até final 

de início de janeiro de 2021.

Realizado Implementar o Observatório de Qualidade (questionários aos alunos, pais/EE e PD).
Aplicação dos questionários em 

maio de 2021.

Estado Atividades/Estratégias Metas

Realizado Definir o Planeamento Estratégico de Autoavaliação do Agrupamento. 

Definição do Planeamento 

Estratégico de Autoavaliação do 

Agrupamento até final de novembro 

de 2020.

Melhorar as práticas pedagógicas.

Melhorar a taxa de sucesso.

Harmonizar o processo de articulação horizontal e vertical do currículo no planeamento e nas práticas letivas do Pré-escolar ao 9º ano.
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Prazos, de uma maneira geral, cumpridos.

Constrangimentos surgidos

Falta de reuniões presenciais para uma maior eficácia da avaliação do PAM intermédio.

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

AM 4 aspetos da articulação horizontal e vertical.

Avaliação Final das atividades enunciadas. Final do ano letivo.

Ponto de situação intermédio (Abril de 2021)

Melhorias conseguidas

PAM inicial concluído no prazo estipulado.

Recetividade dos coordenadores das Equipas e das suas Equipas.

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Avaliação Intermédia das atividades enunciadas. Final de cada período letivo. 
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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

Comunicação tardia de informações

Falta de eficácia da comunicação interna

Ineficácia dos canais de comunicação (página web, plataforma moodle……)

Dispersão da comunicação (duplicação da informação recebida)

Comunicação pouco clara e objetiva (gera diferentes interpretações)

Desigualdade na utilização das competências digitais

Estado atual

Data Estado

Abril de 2021 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Designação da ação de melhoria

Eficácia da comunicação interna

Coordenador da Equipa Operacional Elementos da Equipa Operacional

Vera Duarte

Carla Corceiro

Teresa Caiado

Teresa Henriques
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Evidências

Receção das súmulas de todas as reuniões 

realizadas pela equipa AVI

Receção das súmulas de todas as reuniões 

realizadas pela equipa AVI

Site atualizado com informação pertinente

Receção de informação por todos os docentes

Receção de informação por todo o pessoal não 

docente

Site do agrupamento atualizado

Aquisição de competências digitais

Publicações/ ficheiros  no Teams

Inquérito Observatório Qualidade

Informação afixadaEm realização
Rentabilização do placard da sala de professores (visitas de estudo, exposições, atividades, 

projetos, formação…)

Partilha toda a informação 

pertinente no placard.

Em realização
Realização de Ações de Formação no âmbito das competência digitais (moodle, Microsoft 

Office - Teams/Excel/Publisher)

Realização de pelo menos 1 ação de 

Formação dos Docentes com a 

participação de 50%.

Em realização Rentabilização da comunicação entre os diferentes elementos das equipas do Teams
Atingir 70% de satisfação na 

comunicação.

Por realizar Divulgação de informação pertinente ao  pessoal não docente (súmula do CP e do CG,…).
Envio de informação pertinente a 

50% do pessoal não docente.

Por realizar Criação de  uma equipa responsável pela manutenção/atualização do site do agrupamento

Manutenção/atualização do site do 

agrupamento e a criação da equipa 

até final do ano letivo.

Em realização

Manter o site do Agrupamento atualizado com as diversas informações (calendário escolar, 

horário de atendimento do DT, Provas, manuais adotados, ASE, Critérios de avaliação, 

projetos…..)

Manter o site com informação 

atualizada e pertinente

Em realização Envio atempado de informação útil  através do email institucional.
Envio de informação útil a todos os 

docentes.

Por realizar
Envio em tempo útil aos Coordenadores de Departamento de uma súmula das reuniões do 

Conselho Geral, que posteriormente reenviarão aos docentes do departamento.

Envio da súmula de todas as 

reuniões (após 2 dias)

Em realização Envio em tempo útil aos docentes, de uma súmula das reuniões do Conselho Pedagógico.
Envio da súmula de todas as 

reuniões (após 2 dias)

Melhorar a comunicação entre os diferentes elementos da comunidade escolar

Melhorar a comunicação interna ao nível das lideranças intermédias

Envolver e valorizar os elementos da comunidade escolar nas tomadas de decisão da vida do agrupamento

Melhorar o trabalho colaborativo entre os diferentes elementos da comunidade escolar

Promover a realização de ações de formação no âmbito das competências digitais

Estado Atividades/Estratégias Metas

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria
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Conteúdo das propostas

Atualização parcial do site do AESO.

Alguns professores já se encontram a frequentar ações de formação no âmbito das competências digitais.

Reunião da equipa AVI com as equipas operacionais Trimestral

Observatório de Qualidade Final do ano letivo

Ponto de situação intermédio (Abril de 2021)

Melhorias conseguidas

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Direção

Coordenadores de Departamento/ Representantes de grupo disciplinar

Coordenador dos DT

Diretores de Turma/Delegado e Subdelegado de turma

Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos

Chefe dos assistentes operacionais

Representantes dos EE

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Valorização das propostas dos elementos da comunidade escolar nas tomadas de decisão 

da vida do agrupamento

Data de início Data de conclusão

Fev./21 jun./21

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

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

Criação de uma equipa de comunicação Inexistência de horas na CNL

Partilha de boas práticas entre os docentes Resistência à mudança 

Por realizar Criação da Caixa de sugestões 

Criar uma caixa de sugestões para 

cada escola sede e recolher 

propostas semestralmente.
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Inexistência de CNL para dar suporte informático.

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

Atualização/Organização da informação divulgada no site.

Reforça-se a necessidade de criação de uma equipa responsável pela manutenção/atualização do site do agrupamento.

Criação de caixa ou outro meio de recolha de sugestões.

Envio em tempo útil aos Coordenadores de Departamento de uma súmula das reuniões do Conselho Geral, que posteriormente reenviarão aos docentes do departamento.

Constrangimentos surgidos

Email institucional (continua a ser informação duplicada). Necessidade de receber a informação de forma atempada.

A informação deverá ser do conhecimento da totalidade do Pessoal Não Docente e não apenas de 50%.

Tendo em conta o contexto pandémico tem havido um número reduzido de atividades para divulgar no placard da sala de professores.
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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

A frequência de observação de aulas entre pares (AE)

Generalização de estratégias de diferenciação pedagógica (AA)

Aprofundamento do trabalho efetuado nas práticas de diferenciação pedagógica e na aplicação das medidas preconizadas pela atual legislação (AA)

Reforço da vertente formativa da avaliação como instrumento regulador dos processos de ensino e aprendizagem (AA)

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Estado atual

Data Estado

Abril de 2021 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Designação da ação de melhoria

Generalização das práticas de diferenciação pedagógica e avaliação formativa

Coordenador da Equipa Operacional Elementos da Equipa Operacional

José Malhadeiro

Ana Noronha

Ana Paula Faustino

Carla Lourenço

MMA © 2011



Evidências

Atas dos  departamentos/ grupos  de disciplina

Atas dos  departamentos/ grupos  de 

disciplina/conselho de turma

Análise estatística, atas dos conselhos de turma 

e dos grupos disciplinares/ departamentos

Atas dos  conselhos 

pedagógicos/departamentos/ grupos  de 

disciplina

Atas dos  departamentos/ grupos  de 

disciplina/conselho de turma/Plataforma 

Precditive

Registos de avaliação individual dos alunos

Atas dos conselhos de turma/Plataforma 

Predictive

Em realização Reforço do  feedback ao aluno, enquanto elemento regulador da aprendizagem 

Preenchimento da síntese global  do 

registo da avaliação individual de 

todos os alunos (Inovar)

Em realização Operacionalização do Projeto "Acolher, Orientar e Incluir"
Apoiar a totalidade dos alunos 

identificados  em cada turma

Em realização Aplicação  dos critérios gerais e específicos de avaliação

Aplicação universal dos critérios 

gerais e específicos de avaliação 

estabelecidos

Em realização
Utilização de práticas diferenciadas de avaliação formativa de modo a melhorar a 

prestação dos alunos,  respondendo eficazmente às especificidades de cada aluno.

70% do pessoal docente privilegiar a 

avaliação formativa, enquanto 

elemento autorregulador das 

aprendizagens.

Em realização
Reflexão entre pares sobre as metodologias utilizadas, as dificuldades sentidas, as boas 

dinâmicas observadas, no sentido de serem replicadas para o sucesso dos estudantes.

Identificar e implementar boas 

práticas pedagógicas, envolvendo 

todos os professores

Em realização
Análise bimestral dos resultados escolares com vista à elaboração de estratégias de 

superação de dificuldades

Implementar estratégias de 

superação das dificuldades 

identificadas, se aquém do sucesso 

esperado

Estado Atividades/Estratégias Metas

Em realização
Planificação, em  grupo de ano e/ou disciplina, dos conteúdos a lecionar e das práticas 

pedagógicas a implementar para otimizar o sucesso dos alunos

Envolver a totalidade dos 

professores 

Promover a reflexão conjunta sobre a eficácia das estratégias pedagógicas utilizadas

Melhorar as práticas pedagógicas

Melhorar a taxa de sucesso

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

Melhorar a qualidade do sucesso ]0,2;0,5[

Generalizar a todos os docentes a utilização de estratégias de avaliação diversificadas 

Promover o trabalho colaborativo entre docentes
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Constrangimentos surgidos

A situação de isolamento social decorrente da pandemia COVID 19 condicionou pontualmente a partilha de estratégias e de materiais.

Parte significativa do  trabalho colaborativo continua a ser realizado em momentos informais, devido à inexistência de um horário estabelecido para reuniões de 

ano/disciplina/departamento/turma.

Ponto de situação intermédio (Abril de 2021)

Melhorias conseguidas

Incremento da partilha de estratégias e de materiais entre professores.

Maior reflexão por parte dos docentes relativamente aos resultados e à eficácia das metodologias de ensino implementadas (departamentos, grupos disciplinares, diretores de 

turma,…)

Desenvolvimento, no âmbito dos conselhos de turma, de medidas de apoio à aprendizagem.

Maior regularidade  no recurso a práticas diferenciadas de avaliação formativa.

Monitorizações intermédias da consecução das atividades. Final do 1º semestre e avaliação intercalar de abril

Avaliação final da consecução das atividades. Final do ano letivo

Observatório de Qualidade. Final do ano letivo

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Docentes e técnicos especializados 

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Normativos indutores da transformação e diferenciação das práticas pedagógicas
Elevado n.º de turmas por professor e de alunos por turma; turmas mistas no 1º ciclo; 

dificuldade  em encontrar tempo comum para reuniões no 2º e 3º ciclo

Data de início Data de conclusão

fevereiro de 2021 junho de 2021

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

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

Motivação e recetividade de um grupo de docentes à mudança Cultura docente individual e muito centrada na avaliação sumativa nos 2º e 3º ciclos

Existência de algumas  experiências pedagógicas inovadoras do corpo docente Partilha de práticas pedagógicas pouco generalizadas nos 2º e 3º ciclos
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Fomentar uma maior implementação de práticas diversificadas de avaliação formativa.

Maior sensibilização para a importância da formalização do trabalho colaborativo efetuado.

Reforçar a implementação da articulação vertical e horizontal ao nível dos conteúdos e estratégias de aprendizagem.

Generalizar o acesso aos meios tecnológicos e à literacia digital a todos os alunos e professores de modo a fomentar a igualdade de oportunidades.

Dificuldades na implementação de medidas de apoio à inclusão e à aprendizagem devido ao elevado n.º de turmas por professor e de alunos por turma e turmas mistas no 1º 

ciclo.

Desigualdades no acesso aos meios tecnológicos e à literacia digital por parte de todos os alunos e docentes, nomeadamente no contexto de E@D.

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)
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2. Plano de Ações de Melhoria Intermédio Pág. 10

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.4. Ação de Melhoria 4

Sustentação da gestão articulada do currículo num planeamento estruturante e orientador, de modo a sistematizar práticas que garantam a sequencialidade e a integração 

das aprendizagens.

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Aumentar o número de encontros formais entre os professores.

Promover o trabalho colaborativo entre os docentes.

Harmonizar o processo de articulação horizontal e vertical do currículo no planeamento e práticas letivas do Pré-escolar ao 9º ano.

Estado atual

Data Estado

Abril de 2021 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
(fragilidades identificadas nos relatórios de AA/AE/PAE)

Designação da ação de melhoria

Sustentação da articulação horizontal e vertical

Coordenador da Equipa Operacional Elementos da Equipa Operacional

Ana Bento

Sandra Pinheiro

Sandra Torres

Fátima Malhadas
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Evidências

Documentos reajustados  - "Articulação 

Vertical" e "Articulação Horizontal".

Realizar reunião da equipa operacional. Trimestral

Observatório de Qualidade. Final do ano letivo

Ponto de situação intermédio (Abril de 2021)

Relatório. Trimestral

Aferição do trabalho desenvolvido em conselho de Docentes/ Disciplina. Bimensal

Aferição do trabalho desenvolvido em sessões de trabalho com Equipas formadas por 

professores de vários ciclos de ensino.
Final do ano letivo

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Docentes de todos os ciclos.

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Predisposição dos docentes para a mudança. Resistência à mudança.

Data de início Data de conclusão

Fevereiro de 2021 Julho de 2021

Em realização
Revisão/atualização dos documentos orientadores já existentes (Articulação 

Horizontal e Vertical).

Analisar e ajustar a documentação 

existentes face às orientações 

emanadas pela tutela até final do 

ano letivo.

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

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

Motivação dos docentes. Incompatibilidade de horários.

Em realização Criação de equipas de trabalho.
Promover 2 sessões de trabalho 

entre os professores/educadores.

Atas de reunião de Conselho de Disciplina/ 

Docentes/ Departamento; Nº de sessões de 

trabalho realizadas.Em realização Sessões de trabalho entre os docentes.

Estado Atividades/Estratégias Metas
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Depois de estar concluída a articulação vertical, trabalhar no âmbito da articulação horizontal.

Reuniões da Equipa Operacional.

Realização de sessões de trabalho entre os docentes, nos Departamentos e Conselhos de Disciplina, para revisão dos documentos já existentes. Numa primeira fase optou-se 

por incidir na articulação vertical.

Constrangimentos surgidos

O confinamento de janeiro a abril canalizou o trabalho dos professores para as questões pedagógicas no âmbito do ensino não presencial.

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

Continuar a insistir no trabalho colaborativo através de reuniões de conselho de disciplina e reuniões entre ciclos com vista a elaborar/rever os documentos existentes.

Melhorias conseguidas
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