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INTRODUÇÃO
O Projeto de Ações de Melhoria (PAM) resulta do processo de avaliação interna, realizado de
forma sistemática no Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado – Torre de Moncorvo, e ainda da
actividade de Avaliação Externa a que o Agrupamento foi submetido no período de 22 a 27 de maio de
2014. Assenta nos relatórios produzidos pela equipa de autoavaliação interna do Agrupamento e pela
equipa de Avaliação Externa das Escolas da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), baseandose em evidências e dados provenientes da própria organização escolar.
Estes relatórios permitiram-nos identificar algumas áreas de melhoria que se pretendem
hierarquizar, em termos da sua execução.
Depois da apresentação à comunidade educativa dos resultados da Autoavaliação e da
Avaliação Externa, bem como das ações de melhoria, segue-se a constituição das equipas cuja
responsabilidade reside na elaboração de um projeto de implementação das AM (ações de melhoria)
identificadas e devidamente planificadas. Cada AM terá assim uma equipa responsável pela sua
implementação, sendo orientada pelo coordenador da ação designado.
O PAM é um dos principais instrumentos de autoavaliação e as ações que constam do projeto
representam

atividades

fundamentais

para

o

bom

desempenho

dos

seus

agentes

e,

consequentemente, refletidos na própria organização escolar. Estas ações, no seu conjunto,
representam aquilo que poderá determinar, de forma positiva ou negativa, a identificação e o
empenho das pessoas nos objetivos de melhoria do serviço, assim como mostrar à organização
escolar que o esforço que lhes foi solicitado ao longo de todo este processo tem, de facto, resultados
concretos.
Não se ambiciona resolver todos os problemas simultaneamente, mas sim dar prioridade às
questões que são consideradas a base para que toda a organização possa melhorar de forma
sustentada.
O presente plano tem um horizonte temporal de dois anos letivos (2014/2015 e 2015/2016),
prevendo-se ainda a continuidade do Plano por um período mais alargado.
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1. Estrutura do Plano de Ação de Melhoria
Os processos de avaliação interna e externa têm como objetivos promover “o progresso das
aprendizagens e dos resultados dos alunos, identificando pontos fortes e áreas prioritárias para a
melhoria do trabalho das escolas, fomentar a participação na escola da comunidade educativa e da
sociedade local, oferecendo um melhor conhecimento público da qualidade do trabalho das escolas e
contribuir para a regulação da educação…”.
(http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=
Para além de identificar dificuldades e constrangimentos, ambas as avaliações destacam
pontos fortes e potencialidades da organização, o que contribui para o reconhecimento social do
trabalho desenvolvido pela escola.
Ao identificar pontos fortes e pontos fracos, bem como oportunidades de desenvolvimento e
constrangimentos, os processos de auto e heteroavaliação oferecem elementos para a construção ou
aperfeiçoamento de planos de melhoria e de desenvolvimento do agrupamento. Os pontos que foram
considerados como fortes serão também objeto de acompanhamento, de modo a reforçar a vantagem
competitiva e sustentabilidade dos esforços já realizados.
Os aspetos a melhorar foram analisados e hierarquizados como ações de melhoria.
O PAM é integrado no planeamento estratégico da escola, sendo fundamental a sua divulgação
e efetiva implementação.
O plano de melhoria apresenta a seguinte estrutura:

CAPÍTULO

DESCRIÇÃO
Designação e Contatos da Organização

Identificação da Escola

Nome e contatos do Diretor
Período da Avaliação

Áreas de Melhoria

Lista de aspetos a melhorar agregadas por áreas

Identificação das AM

Lista de ações de melhoria relevantes

Matriz de priorização das AM

Visão global do PAM

Fichas da AM

Critérios de priorização das ações de melhoria e
tabela de ranking
Quadro geral que permite visualizar todo o PAM
(cronograma)
Ficha para cada ação de melhoria (planeamento)

Tabela 1 – Estrutura do documento “Plano de Ações de Melhoria”
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2. Plano de Ações de Melhoria
2.1 Identificação do Agrupamento de Escolas
ELEMENTO DA ESCOLA

DESCRIÇÃO

Designação da organização

Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado

Diretor

António Alberto Barbosa Areosa

Contato do Coordenador

agrupamento.moncorvo@gmail.com

Período de autoavaliação

01 setembro 2014 a 31 agosto 2015
Tabela 2 – Elementos do Agrupamento

2.2 Identificação das Ações de Melhoria
Para a identificação das ações de melhoria a implementar prioritariamente, adotaram-se os seguintes
procedimentos:



Aspetos a Melhorar: elencaram-se os aspetos a melhorar decorrentes do relatório da
avaliação externa (e de outros documentos, como por exemplo o relatório da autoavaliação);



Áreas de Melhoria: agregaram-se os aspetos a melhorar em áreas de melhoria abrangentes
e relevantes, ou seja, juntaram-se todos os aspetos a melhorar comuns numa mesma área;



Ações de Melhoria: formularam-se as ações de melhoria, garantindo que cada área de
melhoria seja associada a uma ação.
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Aspetos a Melhorar
Definição e implementação de
estratégias de ensino que permitam
melhorar os resultados dos alunos
Diminuir o diferencial entre a média
das classificações internas e
externas
Aprofundamento da reflexão sobre
os fatores internos explicativos do
insucesso, nas disciplinas com
avaliação externa em 2013 e 2014,
com impacto nas práticas
pedagógicas
Monitorização da prática letiva no
que concerne ao desenvolvimento
do currículo e das práticas
pedagógicas, numa perspetiva de
desenvolvimento profissional
Clarificação dos planos de trabalho
de turma no que respeita às formas
de operacionalização da
interdisciplinaridade
Reforço das estratégias
conducentes à regulação do
comportamento dos alunos para
melhorar a qualidade do clima
educativo
Aperfeiçoamento dos circuitos de
informação e comunicação interna,
de forma a contribuir para a
celeridade na transmissão da
informação entre os elementos da
comunidade educativa;
Melhorar a gestão conjunta e
articulada das competências,
conteúdos e atividades para
assegurar uma melhor articulação
entre diferentes áreas disciplinares,
disciplinas e ciclos de ensino, na
promoção da melhoria dos
resultados escolares.
Promover a elaboração em conjunto
de recursos didático-pedagógicos e
de instrumentos de avaliação das
aprendizagens.
Maior envolvimento da comunidade
educativa no processo de
autoavaliação de forma a ser
reconhecido como um efectivo
instrumento de gestão para o
progresso, quer do ponto de vista
pedagógico quer organizacional.

Áreas de Melhoria

Ações de Melhoria

Resultados escolares

Resultados das classificações
interna e externa

Supervisão da prática letiva

Levantamento dos fatores
explicativos do insucesso em
reunião de grupo disciplinar
Oficinas de Aprendizagem de
Português e Matemática nos 3 ciclos
de ensino

Partilha pedagógica da prática
letiva

Documentos estruturantes

Indisciplina e comportamento
disruptivo

Circulação da informação

Práticas de articulação
interciclos e níveis de ensino

Autoavaliação

Monitorização, acompanhamento e
partilha pedagógica da prática letiva

Reformulação do modelo do Plano
de Trabalho de Turma, do Plano de
Acompanhamento Individual (PAPI)
e atas.
Plano de ação para a Indisciplina e
comportamento disruptivo (criação
de grupos de integração e apoio do
aluno)
Criação e implementação de canais
de comunicação que façam chegar a
toda a comunidade educativa a
informação sobre decisões que
impliquem alterações ou mudanças
na comunidade

Articulação horizontal e vertical
entre os ciclos de ensino e
promoção da melhoria dos
resultados escolares

Criação de mecanismos promotores
de uma cultura de avaliação interna
no Agrupamento
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PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA – BIÉNIO 2014/2016
Aspectos a melhorar

- Definição e implementação
de estratégias de ensino
que permitam melhorar os
resultados dos alunos
- Diminuição do diferencial
entre a média das
classificações internas e
externas

Áreas de melhoria

Resultados escolares

Acções de melhoria

Resultados escolares:
classificação interna
versus classificação
externa

Levantamento dos fatores
explicativos do insucesso
em reunião de grupo
disciplinar
- Aprofundamento da
reflexão sobre os fatores
internos explicativos do
insucesso, nas disciplinas
com avaliação externa em
2013 e 2014, com impacto
nas práticas pedagógicas;

Responsáveis
Coordenadores de
Departamento/
representantes de
grupo disciplinar
Diretores de Turma e
Conselho de
Docentes

Coordenadores de
Departamento/
representantes de
grupo disciplinar

Calendarização

Setembro 2014 a
Julho de 2015

Setembro 2014 a
Julho de 2015

Acompanhamento

Conselho
Pedagógico
Equipa de
Autoavaliação
Diretor

Conselho
Pedagógico
Equipa de
Autoavaliação
Diretor
Perito Externo

Supervisão da
prática letiva

Oficinas de Aprendizagem

Conselho Pedagógico
Coordenadores de
Departamento/
Representantes de
grupo disciplinar
Responsáveis pelos
Clubes e Projetos
Docentes

Setembro 2014 a
Julho de 2015

Conselho
Pedagógico
Equipa de
Autoavaliação
Diretor

Indicadores de
avaliação final
Resultados no final de
cada período
Provas finais do Ensino
Básico
Provas finais do Ensino
Secundário

Nº de reuniões
realizadas; nº de
causas apuradas;
Estratégia(s)
aplicada(s) para
combater os fatores do
insucesso identificados
(2014).
Nº de alunos com
níveis positivos a todas
as disciplinas.
Classificações obtidas
na avaliação interna e
externa.
Número de atividades
propostas no âmbito
das Atividades
Complementares, Sala
de Estudo e
Clubes/Projetos
Número de alunos
inscritos/frequência
nas Atividades
Complementares, Sala
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Aspectos a melhorar

Áreas de melhoria

Acções de melhoria

Responsáveis

Calendarização

Acompanhamento

Indicadores de
avaliação final
de Estudo e
Clubes/Projetos
Taxa de recuperação e
de sucesso dos alunos
que frequentaram
Atividades
Complementares, Sala
de Estudo e
Clubes/Projetos

- Monitorização da prática
letiva no que concerne ao
desenvolvimento do
currículo e das práticas
pedagógicas, numa
perspetiva de
desenvolvimento
profissional

- Clarificação dos planos de
trabalho de turma e dos
planos de acompanhamento
pedagógico individual no
que respeita às formas de
operacionalização
- Reforço das estratégias
conducentes à regulação do
comportamento dos alunos
para melhorar a qualidade
do clima educativo

Partilha pedagógica
da prática letiva

Documentos
estruturantes

Indisciplina e
Comportamento
Disruptivo

Monitorização,
acompanhamento e
partilha pedagógica da
prática letiva

Reformulação do modelo
do Plano de Trabalho de
Turma, do Plano de
Acompanhamento
Individual (PAPI) e atas

Plano de ação para a
Indisciplina e
comportamento disruptivo
(criação de grupos de
integração e apoio do
aluno)

Coordenadores de
Departamento/
Representantes de
Grupo disciplinar/ano

Setembro 2014 a
Julho de 2015

Conselho
Pedagógico

Coordenadores dos
Diretores de
Turma/Conselho
Pedagógico

Setembro de
2014
a Dezembro de
2014

Coordenadores dos
Diretores de Turma
Conselho
Pedagógico

Comunidade
educativa

Setembro 2014 a
Julho de 2015

Diretor e Subdiretor

Nº de aulas
monitorizadas, por
docente.
Nº de reflexões
realizadas.
Propostas de alteração
às práticas
pedagógicas.
Diferença entre
avaliação interna e
externa.
- Novo modelo de PTT
- Novo modelo de PAPI
- Ficha síntese dos
PAPI
- Novo modelo de ata

- Nº de ocorrências
disciplinares
- Nº de processos
disciplinares
- Nº de medidas
Disciplinares corretivas
e sancionatórias
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Aspectos a melhorar

- Aperfeiçoamento dos
circuitos de informação e
comunicação interna, de
forma a contribuir para a
celeridade na transmissão
da informação entre os
elementos da comunidade
educativa;
- Maior envolvimento da
comunidade educativa no
processo de autoavaliação
de forma a ser reconhecido
como um efectivo
instrumento de gestão para
o progresso, quer do ponto
de vista pedagógico quer
organizacional.
- Melhorar a gestão
conjunta e articulada das
competências, conteúdos e
atividades para assegurar
uma melhor articulação
entre diferentes áreas
disciplinares, disciplinas e
ciclos de ensino, na
promoção da melhoria dos
resultados escolares.
- Promover a elaboração em
conjunto de recursos
didático-pedagógicos e de
instrumentos de avaliação
das aprendizagens.

Áreas de melhoria

Circulação da
informação

Autoavaliação

Práticas de
articulação
interciclos e níveis
de ensino

Acções de melhoria
Criação, implementação e
reestruturação de canais
de comunicação que façam
chegar a toda a
comunidade a informação
sobre decisões que
impliquem alterações ou
mudanças na comunidade

Criação de mecanismos
promotores de uma
cultura de avaliação
interna no Agrupamento

Articulação horizontal e
vertical entre os ciclos de
ensino e promoção da
melhoria dos resultados
escolares

Responsáveis

Calendarização

Acompanhamento

Diretor

Setembro 2014 a
Julho de 2015

Conselho
Pedagógico
Conselho Geral

Equipa de
Autoavaliação

Setembro 2012 a
Julho de 2014

Diretor

Coordenadores de
Departamento

Setembro 2012 a
Julho de 2014

Diretor
Conselho
Pedagógico
Departamentos

Indicadores de
avaliação final
Nº de canais criados
Apreciação
(aplicação de
questionários) dos
docentes relativamente
à eficácia dos canais
criados.

Nº de participantes nos
inquéritos de
autoavaliação

- Nº de reuniões de
articulação realizadas
por ano letivo.
- N.º de publicações
nas páginas web da
Escola.

Tabela 3 – Identificação das Ações de Melhoria

_____________________________________________________________________________________
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. RAMIRO SALGADO
7

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
_____________________________________________________________________________________
3. Matriz de priorização das Ações de Melhoria
3.1. Enquadramento Estratégico das Ações de Melhoria
O Plano de Ação de Melhoria foi elaborado com base no Projeto Educativo (PE), no Plano Anual de
Atividades (PAA), no Relatório de Autoavaliação do Agrupamento e no Relatório de Avaliação Externa
(IGE).
No Projeto Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades foi tido em conta:


Melhorar as condições do processo ensino-aprendizagem para a redução do insucesso escolar;



Promover a formação integral dos alunos (formar/educar para a cidadania);



Valorizar os recursos humanos e materiais;



Promover o envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa.



Melhorar a capacidade linguística dos alunos;



Melhorar o raciocínio lógico-dedutivo dos alunos;



Promover a qualidade na organização escolar, através de uma liderança forte;



Potenciar a melhoria da participação dos atores e parceiros educativos;



Potenciar a reflexão e a crítica (individual e em grupo);



Propiciar aprendizagens significativas (curriculares, novas tecnologias, cívicas, etc.);



Promover o bem-estar e a segurança da comunidade escolar;



Continuar a prevenir os comportamentos de risco, nomeadamente através da articulação com a
segurança social e programa escola segura e outros parceiros;

Quanto ao Relatório da Avaliação Externa da IGE, foram tidas em conta as áreas prioritárias de
melhoria definidas no ponto 4 do mesmo, nomeadamente:


Os dispositivos de monitorização dos resultados, com impacto na análise mais criteriosa do sucesso
e insucesso escolares, bem como na melhor identificação dos seus fatores explicativos;



As práticas de articulação interciclos e/ou níveis de ensino com reflexos na consistência e melhoria
dos resultados;



A implementação de mecanismos de supervisão pedagógica e acompanhamento da prática letiva
em sala de aula, enquanto processo de melhoria da qualidade do ensino e de prática formativa de
desenvolvimento profissional;



A avaliação da eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar implementadas, com vista à
melhoria do desempenho dos alunos;



A consolidação do processo de autoavaliação, definindo prioridades e indicadores de medida, de
modo a avaliar o seu impacto nas medidas de promoção do sucesso escolar.
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3.2. Tabela de priorização das Ações de Melhoria
Uma das formas de priorizar as AM consiste em combinar três critérios: impacto, capacidade e
satisfação.
Deste modo, as ações de melhoria são priorizadas de acordo com a capacidade da escola em
as implementar num determinado período de tempo, bem como na capacidade de mobilizar os
recursos necessários, tendo sempre em conta o impacto que cada ação de melhoria irá ter no
desempenho do Agrupamento e o que poderá contribuir para a melhoria da satisfação da comunidade
escolar.

Níveis a usar
para pontuar
cada AM

Impacto

Capacidade

Satisfação

Nível Baixo
(0 pontos)

É improvável que tenha
impacto em qualquer
objetivo da organização
ou indicador de
desempenho

Improvável de ser
implementada no curto
prazo; requer um
número significativo de
recursos que a
organização não possui

Improvável impacto na
satisfação da
comunidade escolar

Nível Médio
(3 pontos)

Terá um impacto em pelo
menos um objetivo da
organização ou
indicadores de
desempenho

É possível implementar
no curto prazo; requer
um número razoável de
recursos

A acção tem impacto
indirecto na melhoria da
satisfação da
comunidade escolar

Nível Elevado
(5 pontos)
Terá um impacto
significativo em mais do
que um objetivo da
organização ou
indicadores de
desempenho

Pode ser implementada
no curto prazo; requer
recursos que a
organização possui ou irá
possuir a curto prazo

A acção tem impacto
directo na satisfação da
comunidade escolar

Tabela 4 – Pontuação a usar na priorização das AM
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No quadro seguinte foram estabelecidas as prioridades das AM, de acordo com os critérios
estabelecidos:

Impacto
(a)

Capacidade
(b)

Satisfação
(c)

Pontuação
(a x b x c)

Prioridade

5

3

5

75

2

Oficinas de Aprendizagem

3

3

3

27

4

Levantamento dos fatores
explicativos do insucesso

5

5

5

125

1

5

3

5

75

2

3

5

5

75

2

3

3

3

27

4

3

3

5

45

3

5

3

3

45

3

5

5

5

125

1

Ação de Melhoria
(identificadas na Tabela 3)

Resultados escolares:
classificação interna versus
classificação externa

Monitorização,
acompanhamento e partilha
pedagógica da prática letiva
Reformulação do modelo do
Plano de Trabalho de Turma,
do Plano de
Acompanhamento
Pedagógico Individual
(PAPI) e atas
Plano de ação para a
Indisciplina e
comportamento disruptivo
Criação, implementação e
reestruturação de canais de
comunicação
Criação de mecanismos
promotores de uma cultura
de avaliação interna
Articulação horizontal e
vertical entre os ciclos de
ensino e promoção da
melhoria dos resultados
escolares

Tabela 5 – Priorização das Ações de Melhoria
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3.2 Visão global do Plano de Melhoria

Acção Melhoria

1

Levantamento dos fatores explicativos do
insucesso

2

Responsável pelo projeto

Data prevista
para
conclusão

Cronograma temporal da atividade
2014

2015

S

O N D

Prof. António Teixeira

2016/2017

X

Articulação horizontal e vertical entre os ciclos de
ensino e promoção da melhoria dos resultados
escolares

Prof. José Brás

2016/2017

X

3

Resultados escolares: classificação interna versus
classificação externa

Prof. António Teixeira

2016/2017

X

4

Monitorização, acompanhamento e partilha
pedagógica da prática letiva

Prof. Teresa Fernandes

2016/2017

5

Reformulação do modelo do Plano de Trabalho de
Turma, do Plano de Acompanhamento Pedagógico
Individual (PAPI) e atas

Prof. Eduardo Carvalho

2016/2017

X

6

Criação, implementação e reestruturação de
canais de comunicação

Prof. Alberto Areosa

2016/2017

X

7

Criação de mecanismos promotores de uma
cultura de avaliação interna

Prof. José Brás

2016/2017

8

Plano de ação para a Indisciplina e
comportamento disruptivo

Prof. Ana Lúcia Monteiro

2016/2017

9

Oficinas de Aprendizagem

Prof. Sandra Santos

2016/2017

X

X

J

2016

F

M A

M J

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

X

X
X

X

Tabela 6 – Cronograma do Plano de Melhoria

Vermelho = Acção de Melhoria não implementada

Laranja = Acção de Melhoria em desenvolvimento

Amarelo = Acção de Melhoria por iniciar

Verde = Acção de Melhoria concluída
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Elaborada a priorização e a seleção das Ações de Melhoria (AM) a desenvolver, procedeu-se à sua calendarização.
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4. Ficha de Ação de Melhoria
A tabela seguinte descreve os campos presentes em cada AM, bem como a respetiva monitorização e
avaliação final.

TÍTULO

DESCRIÇÃO

Designação da Ação de Melhoria

Título da Ação de Melhoria

Coordenador da Ação

Pessoa responsável pela ação

Equipa operacional

As pessoas identificadas para desenvolver e implementar
a ação

Estado Atual em

Data de revisão da AM

Descrição da ação de melhoria

Descrição da AM e lógica subjacente à seleção

Objetivo (s) da ação de melhoria

O que se pretende efetivamente obter com a aplicação da
AM

Atividades a realizar

Descrição da forma como a AM será implementada,
indicando as ações/atividades a realizar neste âmbito

Resultado (s) a alcançar
Fatores críticos de sucesso
Constrangimentos
Datas de início e conclusão

As metas e indicadores de medida utilizados para a
implementação da AM
As condições necessárias e suficientes para que os
objetivos sejam atingidos
O que pode influenciar negativamente a concretização dos
objetivos estabelecidos
Datas em que a implementação da AM se deve iniciar e
deve estar totalmente concluída

Recursos humanos envolvidos

As pessoas necessárias para implementação da AM

Custos estimados

Os custos envolvidos na implementação da AM

Revisão e avaliação da ação

Os
mecanismos/suportes1
e
as
datas
para
a
monitorização do progresso da AM de forma a assegurar a
implementação da ação conforme previsto e, se
necessário, efetuar correções
1

Ex.: questionário, entrevista, relatórios, etc. Em qualquer caso,
se possível, anexar uma ficha/grelha de avaliação da AM.

Tabela 7 – Descrição da Ficha da Ação de Melhoria
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AÇÃO DE MELHORIA 1
Designação da Acção de Melhoria:
Resultados escolares: classificação interna versus classificação externa

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:
Órgão de administração e gestão
Conselho Pedagógico
Coordenadores de Departamento Curricular
Conselho de Diretores de Turma
Docentes
Pais e Encarregados de Educação

Prof. António Teixeira

Estado actual em:

VERMELHO

Setembro 2014

(AM não
implementada)

AMARELO
(AM por iniciar)

LARANJA

(AM em
desenvolvimento)

VERDE
(AM concluída)

X

Descrição da Acção de Melhoria
O coordenador e a equipa operacional deduziram as funções e competências subjacentes ao trabalho
a realizar: redefinir estratégias/metodologias conducentes a uma melhoria dos resultados académicos
nas disciplinas de Matemática e Português para que os resultados da avaliação interna se aproximem
dos da avaliação externa.
Pretende-se criar dinâmicas reflexivas entre professores acerca dos resultados dos alunos e das
possíveis causas dos mesmos e também dinamizar o apoio ao estudo em todos os níveis de ensino,
incentivando a aprendizagem.

Objectivo(s) da Acção de Melhoria
Identificar fatores explicativos do sucesso /insucesso.
Melhorar o desempenho global dos alunos.
Diminuir a discrepância entre os resultados da avaliação externa e a avaliação interna.
Comprometer professores, alunos e encarregados de educação nessa melhoria, adotando as
metodologias mais adequadas ao perfil dos nossos alunos.
 Dinamização de atividades teórico-práticas no âmbito das áreas disciplinares.
 Estimular o gosto pela aprendizagem.





Atividades a realizar
 Em reunião de departamento/área disciplinar, fazer uma reflexão sobre os resultados verificados
nas diferentes turmas nos vários instrumentos de avaliação, identificando os aspetos a melhorar e
definindo estratégias para alcançar as metas pretendidas.
 Definição clara das atividades a realizar nas aulas de apoio pedagógico acrescido, atendendo às
características dos alunos e às dificuldades apresentadas.
 Criação de espaços onde os alunos, voluntariamente, possam desenvolver as suas capacidades
(sala de trabalho).
 Elaboração de instrumentos de avaliação e os respetivos critérios de correção comuns nos vários
anos de escolaridade e nas várias disciplinas, aplicando os critérios de avaliação com rigor.
 Utilização de metodologias ativas e experimentais.
 Implementação de uma estratégia partilhada visando a disciplina (competências sociais e
ambiente de aprendizagem)
 Formação parental no âmbito do apoio familiar ao aluno na organização do estudo e no seu
acompanhamento.
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Resultados a alcançar
 Melhoria dos resultados internos
 Aproximar mais os resultados da avaliação interna e externa.

Metas

Indicadores de medida

. Aumentar percentagem de alunos que transitam
de ano de escolaridade.
. Reduzir o índice de indisciplina dentro da sala
de aula.
. Fomentar a realização de acções de formação
para pais e encarregados de educação no âmbito
do apoio familiar e organização ao estudo do seu
educando

. Resultados no final de cada período.
. Provas finais do Ensino Básico.
. Exames Nacionais do Ensino Secundário.
. Sinalização das turmas cujo comportamento foi
considerado “Pouco satisfatório” / “Insatisfatório”
/ “Mau”.
. Número de acções de formação destinadas a
pais e encarregados de educação

Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

Interação
entre
os
docentes
das
áreas
disciplinares de Matemática e Português,
Diretores de Turma, Direção, Encarregados de
Educação e colaboração dos alunos.

Falta de tempo dos professores para trabalhar
em conjunto.
Reduzido número de recursos humanos para
desenvolver projetos.
Falta de colaboração dos intervenientes no
processo.

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015
(análise das estratégias implementadas)

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade educativa

Não se aplica

Revisão e avaliação da ação
Reuniões intercalares, final do período e final do ano através da análise dos resultados.
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AÇÃO DE MELHORIA 2
Designação da Acção de Melhoria:
Levantamento dos fatores explicativos do insucesso

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:

Prof. António Teixeira

Órgão de administração e gestão
Conselho Pedagógico
Coordenador de departamento
Representante do grupo disciplinar
Equipa de autoavaliação
Professor da turma

Estado actual em:

VERMELHO
(AM não
implementada)

Setembro 2014

AMARELO
(AM por iniciar)

LARANJA

(AM em
desenvolvimento)

VERDE
(AM concluída)

X

Descrição da Acção de Melhoria
Aprofundamento da reflexão sobre os fatores explicativos do insucesso nas disciplinas com avaliação
externa

Objectivo(s) da Acção de Melhoria




Promover uma gestão articulada do currículo numa perspetiva transversal
Promover a coerência entre o ensino e a avaliação, com o objetivo de reduzir discrepâncias
valorativas
Promover a adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos

Atividades a realizar
Departamento Curricular

Uniformização de elementos de avaliação.

Reflexão acerca das estratégias delineadas em Grupo Disciplinar e aplicadas no Agrupamento.

Análise da CIF, CEF e CFD.
 Grupo Disciplinar

Elaboração da matriz comum dos testes de avaliação sumativa, por ano/disciplina

Análise dos resultados obtidos

Identificação/ reformulação de estratégias
 Conselho de Turma

Aplicação criteriosa das normas de funcionamento dos Conselhos de Turma

Aplicação de estratégias definidas em Grupo Disciplinar


Resultados a alcançar



Reestruturar o funcionamento das reuniões de departamento
Promover a coerência entre ensino e avaliação, com o objetivo de reduzir discrepâncias
valorativas

Metas

Indicadores de medida

. Quantificar o número de reuniões realizadas, de
acordo com a nova redefinição de reuniões de
departamento

Número de reuniões realizadas nas estruturas
intermédias
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. Reduzir gradualmente a diferença entre CIF e
CEF
. Aumentar a percentagem de alunos com níveis
iguais ou superiores a 3, no 1º ciclo, nas
disciplinas de Português e Matemática
. Aumentar a percentagem de alunos com níveis
iguais ou superiores a 3, nos 2º e 3º ciclos, em
todas as disciplinas.
. Aumentar a percentagem de alunos com
classificações iguais ou superiores a 10, no
ensino secundário, em todas as disciplinas

Resultados no final de cada período
Provas Finais do Ensino Básico
Exames Nacionais do Ensino Secundário

Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

Uniformização da atuação docente
Abertura a novas metodologias pedagógicas

Heterogeneidade sociofamiliar
Relutância
à
inovação
de
pedagógicas
Desajustamento curricular vigente

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade escolar

Não observável

metodologias

Revisão e avaliação da ação
Reuniões de Departamento
Reuniões de Grupo Disciplinar
Reuniões de avaliação de Conselhos de Turma
Análise dos resultados dos alunos
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AÇÃO DE MELHORIA 3
Designação da Acção de Melhoria:
Oficinas de Aprendizagem

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:

Prof. Sandra Santos

Conselho Pedagógico
Coordenador de departamento
Representante do grupo disciplinar
Responsáveis pelos Clubes e Projetos
Professores

Estado actual em:

VERMELHO

AMARELO

(AM não
implementada)

(AM por iniciar)

LARANJA

(AM em
desenvolvimento)

Setembro 2014

VERDE
(AM concluída)

X

Descrição da Acção de Melhoria
Reformulação dos mecanismos de
potenciadores do sucesso educativo

complemento

de

aprendizagens

diversificadas

enquanto

Objectivo(s) da Acção de Melhoria




Prestar acompanhamento mais eficaz a todos os alunos, de acordo com as suas capacidades de
modo a aumentar o sucesso escolar
Potenciar e rentabilizar a OPTE (Ocupação Plena dos Tempos Letivos)
Rentabilizar os recursos da biblioteca escolar presenciais e online.

Atividades a realizar
Atividades Complementares (APA)

Fichas formativas, de leitura, entre outras.

Atividades experimentais.
 Sala de Estudo

Fichas formativas, de leituras, webquest, entre outras.

Atividades experimentais.
 Clubes e Projetos

Articulação das atividades curriculares com a tipologia do projeto.


Resultados a alcançar



Melhorar os resultados da literacia em diversos contextos.
Potenciar as capacidades inatas de cada aluno.

Metas

Indicadores de medida

. Quantificar o número de alunos que aderem e
frequentam as Atividades Complementares, Sala
de Estudo e Clubes/Projetos
. Quantificar a percentagem de sucesso dos
alunos
que
frequentam
as
Atividades
Complementares,
Sala
de
Estudo
e
Clubes/Projetos
nas
áreas
curriculares
correspondentes

Número de atividades propostas no âmbito das
Atividades Complementares, Sala de Estudo e
Clubes/Projetos
Número de alunos inscritos/frequência nas
Atividades Complementares, Sala de Estudo e
Clubes/Projetos
Taxa de recuperação e de sucesso dos alunos
que frequentaram Atividades Complementares,
Sala de Estudo e Clubes/Projetos
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Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

Uniformização de procedimentos
Empenho dos docentes e discentes envolvidos

Relutância
à
inovação
de
pedagógicas
Carga horária semanal exigente

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade escolar

Não observável

metodologias

Revisão e avaliação da ação
Reuniões de Departamento
Reuniões de Grupo Disciplinar
Reuniões de avaliação de Conselhos de Turma
Análise dos resultados dos Clubes/Projetos
Análise dos resultados em Conselho Pedagógico
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AÇÃO DE MELHORIA 4
Designação da Acção de Melhoria:
Monitorização, acompanhamento e partilha pedagógica da prática letiva

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:

Prof. Teresa Fernandes

Coordenadores de departamento
Representantes de Grupo disciplinar
Representantes de Conselho de docentes

Estado actual em:

VERMELHO
(AM não
implementada)

AMARELO

LARANJA

VERDE

(AM por iniciar)

(AM em
desenvolvimento)

(AM concluída)

Setembro 2014

X

Descrição da Acção de Melhoria
Monitorização e acompanhamento da prática letiva no que concerne ao desenvolvimento do currículo
e das práticas pedagógicas, numa perspetiva de desenvolvimento profissional

Objectivo(s) da Acção de Melhoria


Monitorizar e acompanhar as práticas pedagógicas, a fim de partilhar saberes, preocupações,
atividades comum para enriquecimento mútuo

Atividades a realizar


Implementação de ações de acompanhamento para superação de eventuais dificuldades,
devendo esta reflexão ser registada em ata de departamento/grupo/conselho de docentes.

Resultados a alcançar
Melhoria dos resultados internos
Práticas pedagógicas adequadas ao grupo/turma
Diminuição da diferença de classificações entre classificação interna e externa

Metas

Indicadores de medida

Observação de, pelo menos, uma aula por
período, por parte de cada docente.
Observação de, pelo menos, uma aula semanal,
por
parte
dos
Coordenadores
de
Departamento/Conselho de docentes.

Nº de aulas monitorizadas
Nº de reuniões de reflexão realizadas

Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

Conversão dos tempos destinados a Trabalho de
Escola em tempos para observação de aula e
momentos de reflexão de aula.
Atribuição de tempo no horário de cada docente.

Relutância dos docentes em terem
docentes na sala de aula.
Gestão do horário letivo dos docentes.

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Junho 2015

outros
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Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Departamentos curriculares

Não se aplica

Docentes do Agrupamento

Revisão e avaliação da ação
Avaliação das reflexões realizadas trimestralmente e em julho de 2015
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AÇÃO DE MELHORIA 5
Designação da Acção de Melhoria:
Reformulação do modelo do Plano de Trabalho de Turma , do Plano de Acompanhamento
Pedagógico Individual (PAPI) e atas

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:

Prof. Eduardo Carvalho

Coordenadores dos Diretores de Turma
Conselho Pedagógico
Conselho de Diretores de Turma

VERMELHO

Estado actual em:

(AM não
implementada)

AMARELO
(AM por iniciar)

Setembro 2014

LARANJA

(AM em
desenvolvimento)

VERDE
(AM concluída)

X

Descrição da Acção de Melhoria
Reformulação e implementação dos documentos estruturantes (Plano de Trabalho de Turma e Plano
de Acompanhamento Pedagógico Individual)

Objectivo(s) da Acção de Melhoria



Clarificar as metodologias implementadas pelos Conselhos de Turma
Agilizar a operacionalização e monitorização dos documentos referidos.

Atividades a realizar




Reformulação do PTT, do PAPI e atas
Implementação dos novos modelos de PTT, PAPI e atas a partir do ano letivo 2014-2015
Avaliação e monitorização dos documentos em cada reunião de avaliação

Resultados a alcançar
Uniformização dos registos formais ao nível de grupo/turma.

Metas

Indicadores de medida

Registo do processo evolutivo dos alunos
abrangidos pelo PAPI em todos os grupos/turmas
Registo global do processo evolutivo do
grupo/turma através do PTT e atas.

Número de alunos abrangidos pelo PAPI
Número de alunos recuperados
Número de alunos que transitam
Percentagem
de
sucesso
das
medidas
implementadas no grupo/turma

Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

Empenho, participação
atores envolvidos

e

exequibilidade

dos

Adequação aos novos modelos apresentados

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Conselho Pedagógico
Coordenadores dos diretores de turma
Conselho de diretores de turma

Não observável
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Conselho de Turma
Delegados de turma
Representante dos Encarregados de Educação

Revisão e avaliação da ação
Monitorização dos dados do PAPI em reuniões de avaliação e avaliação final através da análise dos
resultados dos alunos.
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AÇÃO DE MELHORIA 6
Designação da Acção de Melhoria:
Plano de Ação para a Indisciplina e Comportamento Disruptivo

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:
Órgão de Gestão
Diretores de turma
Conselho de turma
Auxiliares de Ação Educativa
Equipa de Psicologia e Orientação
Grupos de integração e apoio do aluno (tutoria,
CPCJ, Centro Saúde, outros parceiros)
Associação de Pais e Encarregados de Educação

Prof. Ana Lúcia Monteiro

Estado actual em:

VERMELHO
(AM não
implementada)

Setembro 2014

AMARELO

LARANJA

VERDE

(AM por iniciar)

(AM em
desenvolvimento)

(AM concluída)

X

Descrição da Acção de Melhoria
Diminuição do número de ocorrências disciplinares
Melhoria do clima de escola
Plena integração dos alunos na estratégia do Agrupamento, definida em Projeto Educativo

Objectivo(s) da Acção de Melhoria





Diminuir o número de ocorrência disciplinares
Diminuir o número de medidas disciplinares aplicadas
Promover ações de sensibilização sobre indisciplina e comportamento disruptivo em contexto
escolar
Implementar grupos de integração e apoio do aluno

Atividades a realizar





Realização de Ações de Sensibilização sobre a indisciplina e comportamento disruptivo em
contexto escolar
Promoção de tutorias e de grupos de apoio ao aluno
Intervenção sistémica do Serviço de Psicologia e Orientação junto dos discentes
Definição e uniformização dos papéis atribuídos a cada um dos atores da comunidade educativa

Resultados a alcançar
Diminuição do número de participações
Diminuição do número de medidas disciplinares aplicadas
Melhoria da qualidade do clima educativo

Metas

Indicadores de medida

Reduzir gradualmente o número de participações
Reduzir gradualmente o número/tipo de medidas
disciplinares
Realizar ações de sensibilização para toda a
comunidade educativa, pelos Serviços de
Psicologia e Orientação Escolar

Número de participações
Número/tipo de medidas disciplinares
Número de ações de sensibilização realizadas
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Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

Empenho de toda a comunidade educativa na
resolução dos problemas de indisciplina

Heterogeneidade do público-alvo
Uniformização de critérios de atuação por parte
da comunidade educativa
Controlo rigoroso de acesso ao espaço escolar

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade educativa

Não observável

Revisão e avaliação da ação
Trimestralmente; Revisão da ação no final do ano letivo 2014/2015 através da monotorização do
número de ocorrências disciplinares, processos disciplinares e medidas disciplinares aplicadas
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AÇÃO DE MELHORIA 7
Designação da Acção de Melhoria:
Criação, implementação e reestruturação de canais de comunicação

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:
Prof. Paulo Romualdo
Profs. António Teixeira, José Brás e Olinda Braz
Coordenadores
das
estruturas
educativas
intermédias

Diretor do Agrupamento

Estado actual em:

VERMELHO
(AM não
implementada)

AMARELO
(AM por iniciar)

LARANJA

(AM em
desenvolvimento)

Setembro 2014

VERDE
(AM concluída)

X

Descrição da Acção de Melhoria
Criar e aperfeiçoar os circuitos de informação e comunicação interna, de forma a contribuir para a
celeridade na transmissão da mesma.
Agilizar mecanismos de divulgação da informação interna do Agrupamento

Objectivo(s) da Acção de Melhoria





Melhorar a divulgação da informação educativa e curricular
Implementar novas modalidades de informação e comunicação interna
Manter atualizada a página do Agrupamento na internet
Melhorar a funcionalidade da página do Agrupamento

Atividades a realizar





Reformulação da página do Agrupamento.
Atualização da página de FaceBook do Agrupamento e da Biblioteca Escolar.
Criação do painel informativo, a instalar no polivalente do Agrupamento, com informação
pertinente para alunos e encarregados de educação.
Agilização na divulgação da informação interna do Agrupamento via email.

Resultados a alcançar
Abranger o maior número possível de atores da comunidade educativa
Satisfazer as necessidades informativas da comunidade educativa

Metas

Indicadores de medida

Criação de painel informativo
Criação de emails para as estruturas intermédias
educativas do Agrupamento
Criação de painel informativo
Satisfação do público-alvo perante a
funcionalidade e otimização dos canais
informativos
Afixação de documento-síntese das
deliberações/informações tomadas em Conselho
Pedagógico

Número de painéis informativos
Número de emails criados
Aplicação de questionário de satisfação
Número de documentos-síntese afixados
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Factores críticos de sucesso
Divulgação
informação

rápida,

atempada

Constrangimentos
e

eficaz

da

Dificuldades monetárias para aquisição do painel
informativo
Limitação no uso das novas tecnologias de
informação e comunicação

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade educativa

Cerca de 500 euros

Revisão e avaliação da ação
Último trimestre do ano letivo
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AÇÃO DE MELHORIA 8
Designação da Acção de Melhoria:
Criação de mecanismos promotores de uma cultura de avaliação interna

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:

Equipa de Autoavaliação (Prof. José Brás)

Equipa de Autoavaliação
Coordenadores de Departamento
Comunidade Educativa

Estado actual em:

VERMELHO
(AM não
implementada)

AMARELO

LARANJA

VERDE

(AM por iniciar)

(AM em
desenvolvimento)

(AM concluída)

Setembro 2014

X

Descrição da Acção de Melhoria
Sensibilização da comunidade escolar para a importância da avaliação interna do agrupamento

Objectivo(s) da Acção de Melhoria


Implementar, com carácter contínuo, um processo de autoavaliação.

Atividades a realizar



Realização de sessões de sensibilização à comunidade escolar acerca da importância da
avaliação interna do agrupamento.
Implementação do modelo de autoavaliação, de forma alargada, às várias estruturas educativas
intermédias

Resultados a alcançar
Aumentar a participação da comunidade escolar nos inquéritos de avaliação interna

Metas

Indicadores de medida

Aumentar a envolvência da comunidade escolar
no processo de autoavaliação

Número de ações realizadas
Número de inquéritos preenchidos

Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

Empenho da comunidade escolar

Reduzida
cultura
de
participação
na
autoavaliação do agrupamento em algumas áreas

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade escolar

100 €

Revisão e avaliação da ação
De acordo com o calendário previsto pela equipa de autoavaliação
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AÇÃO DE MELHORIA 9
Designação da Acção de Melhoria:
Articulação horizontal e vertical entre os ciclos de ensino e promoção da melhoria dos
resultados escolares

Coordenador da Ação:

Equipa Operacional:
Órgão de administração e gestão
Conselho Pedagógico
Coordenadores de Departamento Curricular
Conselho de docentes
Conselho de Diretores de Turma
Docentes

Prof. José Brás

Estado actual em:

VERMELHO
(AM não
implementada)

AMARELO

LARANJA

VERDE

(AM por iniciar)

(AM em
desenvolvimento)

(AM concluída)

X

Descrição da Acção de Melhoria
Melhorar a gestão conjunta e articulada das competências, conteúdos, atividades e metas
curriculares para assegurar uma melhor articulação entre diferentes áreas disciplinares, disciplinas e
ciclos de ensino, na promoção da melhoria dos resultados escolares.
Promover e rentabilizar a elaboração, em conjunto, de recursos didático-pedagógicos e de
instrumentos de avaliação das aprendizagens.

Objectivo(s) da Acção de Melhoria
 Incentivar práticas de trabalho colaborativo.
 Implementar práticas consistentes de articulação entre os ciclos de ensino e no mesmo ciclo.
 Implementar um plano de trabalho conjunto definindo o essencial das aprendizagens numa
perspetiva sequencial.
 Aumentar a visibilidade da Articulação Curricular no PTT.

Atividades a realizar
 Elaborar um calendário de reuniões, no final de cada ano letivo que permita a planificação
articulada entre departamentos/disciplinas/ciclos.
 Preparar
documentos/grelhas
e
outros
instrumentos
de
elaboração/verificação
dos
conteúdos/metas a articular entre disciplinas (objetivos e conteúdos programáticos) a preencher
em conselhos de turma que, logo após aprovação pelo conselho pedagógico, serão postos em
prática a partir do 1º período.
 Propor as atividades chave do PAA no final de cada ano letivo.
 Divulgar periodicamente as atividades de articulação do PAA nas páginas do agrupamento (site do
Agrupamento e BE) e órgãos de comunicação social.

Resultados a alcançar
 Melhoria e consistência dos resultados, tendo por base a prática de articulação interciclos e níveis
de ensino

Metas

Indicadores de medida

- Utilização de grelhas de planificação interciclos
e níveis de ensino;

- Nº de reuniões de articulação realizadas por
ano letivo.
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- Realização de, pelo menos, uma reunião de
articulação por período.
- Divulgação, no início de cada período, das
atividades de articulação.
- Melhorar a informação existente no PTT

- N.º de publicações nas
Agrupamento/BE e órgãos
Social.

páginas web do
de Comunicação

Factores críticos de sucesso

Constrangimentos

- Empenhamento/colaboração e disponibilidade
de toda a comunidade educativa.
- Consciencialização da importância do PTT
enquanto documento estruturante da Turma.

- Elevado n.º de níveis e anos de escolaridade
atribuídos a alguns docentes.
- Incompatibilidade de horários entre os
docentes.
- Relutância no preenchimento de instrumentos
de monitorização.
- Dificuldade na transversalidade do currículo.
atendendo à estanquicidade dos conteúdos
programáticos/metas.

Data de início

Data de conclusão

Setembro 2014

Julho 2015
(análise das estratégias implementadas)

Recursos humanos envolvidos

Custos estimados

Comunidade educativa

Não se aplica

Revisão e avaliação da ação
 Avaliação trimestral das atividades desenvolvidas e das dificuldades diagnosticadas, através de
preenchimento de grelhas/relatórios construídas e/ou atas de conselhos de turma.
 Impacto das atividades, na melhoria dos resultados escolares através da comparação dos
resultados escolares alcançados no ano letivo em relação ao ano anterior (Atas/relatórios)
 Análise Final em 2015

_____________________________________________________________________________________
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. RAMIRO SALGADO
29

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
_____________________________________________________________________________________
5. Avaliação da implementação do Projeto Ações de Melhoria
A implementação do presente projeto de melhoria será efetuada ao longo dos próximos anos
letivos.
O seu acompanhamento será feito por uma equipa constituída para o efeito (equipa
operacional), apresentando no final de cada ano letivo uma avaliação da implementação deste plano e
uma análise dos resultados alcançados.
Os instrumentos de recolha de informação necessários à avaliação deste plano serão
construídos por essa equipa. No entanto, esses instrumentos terão que ser objetivos, sintéticos,
permitindo leituras baseadas na real concretização dos objetivos definidos em cada plano de melhoria.
No final de cada ano letivo, a equipa de autoavaliação irá avaliar o nível de concretização das
Ações de Melhoria através da aplicação de questionários aos alunos, Encarregados de Educação,
Pessoal Docente e Pessoal Não Docente.
No final dos quatro anos, será elaborado um relatório que evidencie a concretização deste
projeto e os resultados alcançados.

Matriz Avaliativa do Plano de Melhoria

Critérios/indicadores de avaliação

Grau de cumprimento dos objetivos
Grau de cumprimento das metas

Instrumentos a utilizar

Relatórios da avaliação
Relatório de autoavaliação

Momentos previstos

Responsabilidade do acompanhamento

Final de cada ano letivo
Final do período de vigência do plano de melhoria

Equipa de autoavaliação
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6. Considerações finais
A instituição de uma cultura da avaliação e de regulação exige cooperação, planeamento,
monitorização.
A finalidade da avaliação não deve ser apenas estabelecer uma seriação, mas também
fornecer, sobre o processo pedagógico, informações que permitam aos agentes educativos decidir
sobre as intervenções e redireccionamentos necessários, em face da concretização das metas do
Projeto Educativo da escola.
É, pois, nesta perspetiva que se enquadra este plano estratégico de melhoria.
Urge incentivar esta ação de melhoria para melhorar os resultados para, desta forma,
valorizar as funções educativas da escola.
Este documento é da responsabilidade da Equipa de Autoavaliação da escola que integra
docentes, encarregados de educação, alunos, direção, equipa de projetos, e auxiliares de acção
educativa
Este Plano de Melhoria da Escola será apresentado ao Conselho Geral e à Direção da Escola
para posterior divulgação junto da comunidade educativa.
O presente plano de melhoria foi aprovado em reunião de Conselho Pedagógico, realizada
no dia 12 de novembro de 2014.
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