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1. INTRODUÇÃO  

 

Este Plano de Melhoria pretende constituir-se como um compromisso do Agrupamento para 

consolidar a melhoria do seu desempenho. Tem como objectivo apoiar a Direção do Agrupamento e as suas 

estruturas intermédias na implementação de um conjunto de ações focadas nas aprendizagens e na 

capacitação organizacional que permita melhorar os resultados escolares, contribuindo para uma maior 

qualidade e eficácia organizacional. 

Resulta da análise reflexiva das metas estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento, dos 

resultados alcançados e dos Questionários de Satisfação (2014), que se encontra documentada no Relatório 

de Avaliação Interna 2014.  

Este plano sustentado pela dinâmica que a cultura da avaliação interna tem desenvolvido no 

agrupamento foi reforçado com a incorporação das conclusões do Relatório de Avaliação Externa da 

Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) (7 a 10 de janeiro de 2014). Consolida algumas das acções de 

melhoria já a decorrer, generalizando as boas práticas evidenciadas e desencadeia novas acções em áreas a 

melhorar.   

Dirigido para a construção/aperfeiçoamento da melhoria da escola assenta em quatro grandes áreas 

de intervenção identificadas como prioritárias pela Direção e  Conselho Pedagógico, a saber:  

 Reforço das respostas pedagógicas com vista à qualidade das aprendizagens,  

 Desenvolvimento profissional dos colaboradores  

 Gestão/Organização pedagógica 

 Mecanismos de monitorização/supervisão. 

Destas áreas de intervenção derivaram um conjunto de ações de melhoria destinadas a 

atenuar/combater os efeitos dos aspetos menos fortes do Agrupamento. Para cada ação foi constituído um 

grupo de trabalho com a responsabilidade de planificar e monitorizar cada uma das acções. Tendo por 

referência o plano estratégico do PEA, por ação, foram definidos os objetivos e explicitados os indicadores, 

delineadas as atividades a desenvolver e prevista a respetiva monitorização.  

Pretende ser um instrumento estratégico, integrador e regulador. A sua estrutura refletida também 

na visão global do plano comprova que este Plano de Melhoria do Agrupamento integra, de forma 

articulada, as várias ações de melhoria dinamizadas pelas diferentes equipas, sempre com vista à melhoria 

das aprendizagens e dos resultados escolares, orientadas para promover o conhecimento e elevar os níveis 

de escolaridade, tornando a sociedade mais qualificada, mais equitativa e mais coesa socialmente. Assume-

se, ele próprio, como uma ferramenta reguladora, já que a monitorização dos impactos de cada uma das 

ações irá regular de forma dinâmica, planeada e cooperada, a ação conjunta do agrupamento 

estrategicamente orientada para a permanente e sempre inovadora construção da melhoria da Escola. 

Nesta monitorização os pontos considerados fortes serão igualmente acompanhados de modo a reforçar a 

sustentabilidade dos esforços já realizados.  

A divulgação deste plano de melhoria será efectuada ao longo da sua vigência, com especial 

enfoque no início dos anos lectivos, a qual será, também, acompanhada da divulgação dos respetivos 

relatórios de avaliação elaborados nos momentos formais de avaliação do plano. 
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2. PLANO DE MELHORIA 

 

Este plano de melhoria encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 Identificação das Ações de Melhoria por área de intervenção 

 Visão Global do Plano de Melhoria - Coordenadores e cronograma das ações 

 As Ações de Melhoria do Plano 

 Monitorização e Avaliação do Plano 

 

2.1.  Identificação  das  ações de melhoria por área de intervenção 

        Por área de intervenção elencam-se as várias ações com o registo dos aspetos mais relevantes. Esta 

estrutura aprovada em Conselho Pedagógico a 15 de julho de 2014 foi enviada para a IGEC. 

Áreas de 

intervenção 
Ações de melhoria Aspetos a melhorar 

Reforço das 
respostas 
pedagógicas 
com vista à 
qualidade 
das 
aprendizage
ns 

1. Projeto Saber + 
 Melhoria dos resultados a Português e Matemática (8ºano) 

 Manter matriz de funcionamento do ano letivo anterior 

2. Articulação 
vertical e 
transversal da 
língua portuguesa 

 Deteção das fragilidades por ano de escolaridade 

 Deteção das fragilidades por ciclo (pré-escolar     1º ciclo, 1ºciclo     
2º ciclo e 2º ciclo     3º ciclo) 

 Plano de trabalho e articulação de atividades nos departamentos e 
nos conselhos de turma /conselhos de docentes de ano) 

3. Inclusão e 
disciplina 

 Reforço da articulação entre a Direção do Agrupamento, Comissão 
do CP, a equipa de Integração, o Conselho de Dts/Conselho de 
docentes, direções das Associações de Pais, representantes dos EE 
de Turma, delegados dos alunos 

 Manutenção/reforço das parcerias  

4. Práticas de 
diferenciação 
pedagógica* 

 Maior envolvimento dos alunos na condução do seu processo de 
aprendizagem 

Desenvolvim
ento 
profissional 
dos docentes 
 

5. Generalização da 
supervisão da 
prática letiva em 
sala de aula 

 Definição  do modelo de supervisão da prática letiva em sala de 
aula e  calendarização das atividades (1ºperíodo)  

 Aplicação do modelo (2º e 3º período) 

 Reflexão no final de cada ano letivo  em departamento 

6. Monitorização/ 
acompanhamento 
da aplicação em 
sala de aula do 
projeto 
“Diferenciação 
Pedagógica” 

 Criação de um calendário anual de 
acompanhamento/monitorização das aplicação do projeto em sala 
de aula 

 Deteção das fragilidades/dificuldades (1º período) 

 Definição do plano de acompanhamento em sala de aula (2º 
período) 

 Divulgação/envolvimento das práticas e resultados (3ºperíodo) 

7. Formação  

 Manutenção das propostas de formação creditada durante o tempo 
de vigência do plano 2014/2017 

 Realização das acções de formação “Diferenciação pedagógica” e  
“Inclusão 

 Partilha das boas práticas em vários contextos para consolidar as 
metodologias de trabalho colaborativo com impacto no 
desempenho individual e organizacional 

Mecanismos 
de 
monitorizaçã
o/ 
supervisão 

8. Monitorização/ 
supervisão das 
ações de melhoria 

 Definição da metodologia de monitorização 

 Construção de instrumentos de monitorização para todas as ações 
de melhoria em curso 

 Acompanhamento do desenvolvimento das ações e dos resultados 
possibilitando a sinalização de possíveis desvios para potenciar a 
plena eficácia 
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2.2. Visão global do plano de melhoria – Coordenadores e cronograma das ações 

Por ação de melhoria indicam-se os coordenadores e o cronograma temporal, com a data prevista 

para o seu início e a conclusão. 

Ação de Melhoria Coordenador(es) 
Previsão 
do início 

Previsão de 
conclusão 

1. Projeto Saber + Clara Alves e Margarida Moreira set. 2014 junho 2016 

2. Articulação vertical e transversal da 

língua portuguesa 

Margarida Moreira, Manuela 

Lucas e Mª José Patraquim 
set.2014 junho 2017 

3. Inclusão e disciplina 

Comissão de Disciplina e 

Inclusão do CP. Rita Viana, 

Fátima Sttau Monteiro, Graça 

Lopes, Manuela Guerreiro 

set.2014 junho 2017 

4. Práticas de diferenciação 

pedagógica* 
Isabel Bento set.2014 Junho 2015 

5. Generalização da supervisão da 

prática letiva em sala de aula 

 

Coordenadores e 

subcoordenadores de 

departamento 

set.2014 junho 2017 

6. Monitorização/acompanhamento da 

aplicação em sala de aula do 

projeto “Diferenciação Pedagógica” 

Isabel Bento set.2014 junho 2015 

7. Formação  
Comissão de Formação do CP  

Isabel Bento 
Set 2015 junho 2016 

8. Monitorização/supervisão das ações 

de melhoria 
Equipa de avaliação Interna set.2014 junho 2017 

 

2.3.   As Ações de melhoria do Plano  

          

Cada ação foi estruturada de acordo com a seguinte matriz: 

 

Campos Descrição 

Título da ação Designação da ação de melhoria 

Coordenação Pessoa(s) responsável(eis) pela coordenação da ação 

Responsáveis pela ação Equipa responsável por desenvolver e implementar a ação 

Data prevista para o 
desenvolvimento 
completo 

Espaço temporal previsto para a concretização de todas as actividades  

Descrição da ação Descrição sumária do modo como se pretende fazer o desenvolvimento da ação 

Objetivos da ação O que se pretende obter com a aplicação da acção de melhoria 

Indicadores O que permite a monitorização e avaliação do cumprimento da ação 

Atividades a desenvolver 
Descrição da forma como a acção de melhoria será implementada, indicando 

as actividades a realizar neste âmbito 

Cronograma Datas em que incidem a realização/concretização das atividades  

Monitorização da ação 

Mecanismos/suportes para a monitorização do progresso da acção de melhoria 

de modo a assegurar a implementação da acção conforme o previsto e, se 

necessário, efectuar correções 



 

6 
 

 

 

Título da ação de Melhoria 

PROJETO “SABER MAIS”  NAS TURMAS 8ºB E 8ºC 

 

 

 

 

 

Responsáveis pela Ação 

Português e Matemática – Andreia Neves, Vanda Rosa, Zeferina Nunes, Susana Pires 
 

Data prevista para desenvolvimento completo 

Ao longo dos ano letivos 2014/2015 e 2015/16 
 

Descrição da ação de melhoria 
 

Abordagem 

Pretende-se com esta ação: 

- a melhoria das aprendizagens dos alunos, com vista a aumentar o sucesso escolar; 

- uma maior motivação dos alunos para o sucesso; 

- a estimulação das aprendizagens dos alunos com menos dificuldades de aprendizagem; 

- um apoio mais individualizado e ajustado às dificuldades de cada aluno; 

- a promoção da autonomia; 

- a apropriação de conhecimentos e de atitudes conducentes a um maior sucesso escolar; 

- a responsabilização dos alunos pelo seu projeto de recuperação.  

Através:  

- da constituição de grupos de trabalho diferenciado ; 

- implementação e monitorização de estratégias/atividades; 

- do apoio de um terceiro professor por disciplina; 

- de reuniões semanais entre os professores titulares para planificação de estratégias/atividades e avaliação. 
 

Objetivos da ação 

- a melhoria das aprendizagens dos alunos, com vista a aumentar 

o sucesso escolar; 

- uma maior motivação dos alunos para o sucesso; 

- a estimulação das aprendizagens dos alunos com menos 

dificuldades de aprendizagem; 

- um apoio mais individualizado e ajustado às dificuldades de 

cada aluno; 

- a promoção da autonomia; 

- a apropriação de conhecimentos e de atitudes conducentes a 

um maior sucesso escolar; 

- a responsabilização dos alunos pelo seu projeto de 

recuperação.  

Indicadores 

- nº de alunos que transitam sem níveis 

inferiores a 3 a Português ou a 

Matemática 

- nº de alunos que transitam sem níveis 

inferiores a 3 a Português e a Matemática 

(simultaneamente) 

- nº de alunos com níveis 3, 4 e 5 (P/M) 

- taxa de sucesso nas Provas Finais de 9º 

ano (P/M) 

- taxa de abandono escolar 

- taxa de absentismo 

- nº de procedimentos disciplinares nas 

disciplinas envolvidadas no projeto 

 

 

 

 

Coordenaçãoda ação de Melhoria 

Clara Alves e Margarida Gil 

AÇÃO DE MELHORIA 1 
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Atividades a desenvolver (Matemática) Responsável 

A
ti

v
id

a
d
e
 

1
 

- Realização de fichas de diagnóstico, antes de cada tema 

 

- Zeferina  

- Susana 

A
ti

v
id

a
d
e
 

2
  

- Realização de minifichas no final de cada tema 

 

- Zeferina  

- Susana 

A
ti

v
id

a
d
e
 

3
 

- Mobilidade de alunos por grupos de proficiência no tempo de 45 minutos 

e no apoio semanal de 45 minutos 

 

- Zeferina  

- Susana 

A
ti

v
id

a
d
e
 

4
 

- Reorganização de grupos, de acordo com os progressos e objetivos 

atingidos 

 

- Zeferina  

- Susana 

A
ti

v
id

a
d
e
 5

 - Planificação semanal das sessões de trabalho, em trabalho colaborativo 

do par pedagógico envolvido 

- Indicação ao professor da parceria da constituição do grupo de trabalho 

e das atividades a realizar 

- Zeferina  

- Susana 

A
ti

v
id

a
d
e
 

6
 

- Avaliação do projeto através de um inquérito aos alunos no final de cada 

período. 

- Zeferina  

- Susana 

A
ti

v
id

a
d
e
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- Avaliação trimestral em Conselho de Turma - Zeferina  

- Susana 

 

Cronograma 

 2014 2015 
Observações 

S O N D J F M A M J J A S 

Ativ.1              
Ao longo do ano 

Ativ.2              
Ao longo do ano 

Ativ.3              
Ao longo do ano 

Ativ.4              
Ao longo do ano 

Ativ.5              
Ao longo do ano 

Ativ.6 
   X   X   X    

 

Ativ.7 
   X   X   X    
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Atividades a desenvolver – (Português) Responsável 

 

A
ti

v
id

a
d
e
 

1
 

- Planeamento semanal das atividades a realizar em sala de aula 

- Indicação ao professor da parceria das atividades e estratégias a 

desenvolver nos 45 minutos semanais e do grupo de alunos 

- Andreia 
- Vanda 

A
ti

v
id

a
d
e
 

2
 - Realização de ficha de diagnóstico e de ficha de avaliação sumativa 

comuns. 
- Andreia 
-  Vanda 

A
ti

v
id

a
d
e
 3

 

Atividade 3 - Constituição de três grupos de alunos no tempo de 45 

minutos:  

1ª fase (1ºperíodo) 

   - 1º grupo: alunos das duas turmas (8º B e C) que tenham assimiladas as 

regras de sala de aula e/ou que tenham obtido uma classificação 

suficiente ou boa na ficha de avaliação sumativa; 

   - 2º grupo: alunos do 8º B que tenham dificuldade no cumprimento das 

regras de sala de aula e/ou tenham revelado dificuldades a nível das 

atividades realizadas; 

   - 3º grupo: alunos do 8º C que tenham dificuldade no cumprimento das 

regras de sala de aula e/ou tenham revelado dificuldades a nível das 

atividades realizadas; 

O 1º grupo será acompanhado pela professora ……..e o 2º e 3º grupos pelas 

respetivas professoras curriculares. 

2ª fase (1 e 2º períodos) 

   - 1º grupo: alunos das duas turmas (B e C) que tenham assimiladas as 

regras de sala de aula e tenham revelado dificuldades a nível das 

atividades realizadas; 

   - 2º grupo: alunos do 8º B que tenham dificuldade no cumprimento das 

regras de sala de aula e/ou tenham revelado dificuldades a nível das 

atividades realizadas e alunos que tenham obtido uma classificação 

suficiente ou boa na ficha de avaliação sumativa;  

   - 3º grupo: : alunos do 8º C que tenham dificuldade no cumprimento das 

regras de sala de aula e/ou tenham revelado dificuldades a nível das 

atividades realizadas e alunos que tenham obtido uma classificação 

suficiente ou boa na ficha de avaliação sumativa;  

O 1º grupo será acompanhado pela professora e o 2º e 3º grupos pelas 

respetivas professoras curriculares. 

- Andreia 
- Vanda  

A
ti

v
id

a
d
e
 

4
 - Reorganização dos grupos, de acordo com os progressos e objetivos 

atingidos (nomeadamente a nível do comportamento). 
- Andreia 
- Vanda 

A
ti

v
id

a
d
e
 

5
 - Realização de atividades de leitura e análise de texto em sala de aula 

com recolha de alguns dos trabalhos para correção e avaliação. 
- Andreia 
- Vanda 
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A
ti

v
id

a
d
e
 

6
 - Avaliação do projeto através de um inquérito aos alunos no final de cada 

período. 

- Andreia 

- Vanda 

A
ti

v
id

a
d
e
 

7
 

- Avaliação trimestral em Conselho de Turma 
- Andreia 

- Vanda 

 

Cronograma 

 2013 2014 
Observações 

S O N D J F M A M J J A S 

Ativ.1              
Ao longo do ano 

Ativ.2              
Ao longo do ano 

Ativ.3              
Ao longo do ano 

Ativ.4              
Ao longo do ano 

Ativ.5 X X X            

Ativ.6 
   X   X   X    

 

Ativ.7 
   X   X   X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorização da Ação  

Avaliação sistemática dos resultados obtidos e das atividades e ajustamento/reformulação de estratégias 

nas reuniões entre pares 

Avaliação trimestral em conselho de turma 

Inquérito aos alunos no final de cada período/do ano 
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A.Título da ação de Melhoria 

Articulação vertical e transversal da língua portuguesa. 

Atividades a desenvolver 

 Responsável(eis) pela Ação 

Margarida Gil, Maria Manuela Lucas,Maria José Patraquim 

 

 Data prevista para desenvolvimento completo 

Ao longo do ano. 

 

Descrição da ação de melhoria 

 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

O domínio do português é de extrema  importância durante o percurso escolar do aluno, constituindo um dos  

objetivos principais da aprendizagem. Desta forma, considera-se que a preocupação com a utilização correta 

da língua padrão, quer oral, quer escrita deve ser expandida a todas as disciplinas do currículo do Ensino 

Básico. O princípio da transversalidade revela toda a sua importância, sendo o português a língua de 

escolarização, estando a sua aprendizagem diretamente relacionada com o sucesso escolar.  

 Esta ação de melhoria visa um conjunto de atividades implementadas nos diferentes ciclos com 

procedimentos concretos que devem ser aplicados nas aulas, valorizando a Língua Portuguesa e a sua 

utilização continuada, nas vertentes escrita e oral.  

Desta forma, pretende-se que seja efetuada a articulação do currículo a nivel vertical e transversal da língua 

portuguesa, desde o pré-escolar até ao 3º ciclo. 

 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

- Organizar atividades transversais, aos diferentes ciclos 

de ensino, tendo o português como base de trabalho 

- Articular o currículo ao longo dos três ciclos de ensino 

através de atividades concretas de leitura e escrita 

- Elencar as dificuldades detetadas nos alunos nos finais 

de ciclo  

- Motivar os alunos para a escrita e leitura 

Indicadores  

 - Nº de atividades realizadas de acordo com o 

cronograma 

- nº de alunos com níveis/menções iguais ou 

superiores a três / suficiente  

- Registo da participação dos professores nas 

reuniões / atas 

- nº de obras trabalhadas / apresentadas 

Título 

 

AÇÃO DE MELHORIA 2 
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Atividades a desenvolver Responsáveis 

Ativ. 1 

 

Reunião entre as educadoras do pré-escolar e as professoras 

do 1º ano para organização e aferição de  metodologias de 

trabalho a implementar nas salas de aula. 

Educadores de infancia e 

professores do 1º ciclo 

Ativ. 2 

Reuniões trimestrais entre as professoras do 4º ano e a  

coordenadora de línguas para: 

- organização e aferição de metodologias de trabalho a 

implementar nas salas de aula nos dois ciclos de ensino; 

- deteção de pontos fracos e fortes dos alunos, em fim de 

ciclo (1º para 2º ciclo), na disciplina de português. 

Professores 1º ciclo e 

Coordenadora de línguas 

 

Ativ. 3 

Atividades de intercâmbio para apresentação de obras da 

Educação Literária/PNL. 

 

 

 

EB1 

Turma 

1º ciclo 

Turma 

2º ciclo 

ARA 4ºA 5ºA 

ARA 4ºB 5ºB 

ARA 4ºC 5ºC 

ARA 4ºD 5ºD 

SM 4ºA 5ºE 

SM 4ºB 5ºF 

Professores do 4º ano e 5º ano 

Ativ. 4 

Apresentação de uma obra literária, do PNL, pelos alunos do 

1º ano às diferentes salas do JI. 

As turmas da EB1 ARA e as Salas 1e 3 deslocar-se-ão ao 

Centro de Recursos da sede do Agrupamento 

 

EB1 Turma JI 

ARA 1º A 1 

ARA 1º B 3 

SM 1ºA 2 

SM 1ºB 2 

Educadores de Infância e 

professores do 1º ano. 

Ativ. 5 
Concursos de ortografia para alunos do 1º Ciclo (exceto 1º ano 

de escolaridade) duas vezes por período. 
Professores 1º Ciclo 

Ativ. 6 

Criação no horário de um momento para a realização de 

trabalho textual com o objetivo de organizar um portefólio 

intitulado “Os nossos textos” 

Professores 1º Ciclo 

Ativ. 7 

Realização de contratos de leitura e preenchimento da 

respetiva ficha de leitura → 1º e 2º ano – 1 vez por período e 

3º e 4º ano – 2 vezes por período 

Professores 1º Ciclo 

Ativ. 8 
Concurso de leitura para alunos do 4º ano do 1º Ciclo/2º 

Ciclo/3º Ciclo 
Professores 1º / 2º / 3º Ciclos 

Ativ. 9 Reunião conjunta entre profs 2º ciclo e 3º ciclo Professores 2º / 3º Ciclos 

Ativ. 10 
Apresentação interturmas de obras literárias (do PNL) nas 

turmas dos 2º e 3º ciclos 
Professores 2º / 3º Ciclos 
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K. Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1  x             

Ativ.2 x    x   x       

Ativ.3              Ao longo do ano. 

Ativ.4              Ao longo do ano. 

Ativ.5  x  x x  x x x     Duas vezes por período. 

Ativ. 6              Ao longo do ano. 

Ativ. 7              
Ao longo do ano. 1º e 2º ano – 1 
vez por período e 3º e 4º ano – 2 
vezes por período 

Ativ. 8         x      26 de maio 

Ativ. 9     x   x       

Ativ. 10  x x x x x x x x      

 

J. Monitorização da ação 

Reuniões periódicas para organização e planificação do trabalho entre os todos os intervenientes. 
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Título da ação de Melhoria 

INCLUSÃO E DISCIPLINA 

 Responsável(eis) pela Ação 

Fátima Monteiro, Maria da Graça Lopes, Manuela Guerreiro e Rita Viana 

 Data prevista para desenvolvimento completo 

O cronograma destas atividades é referente ao ano letivo 2014/15. No final de cada ano em que decorre a 

ação, 14-17, o planeamento será ajustado em função dos resultados e das necessidades. 

Descrição da ação de melhoria 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

A integração, o sentimento de pertença bem como a valorização do conhecimento e dos resultados obtidos 

são condições fundamentais para a melhoria dos comportamentos.  

Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Manter o nº de turmas com comportamento 
BOM 

 Reduzir o nº de participações disciplinares 
com e sem  saida de sala de aula. 

 Reduzir o nº procedimentos disciplinares e 
gravidade das medidas aplicadas  

 Reduzir o nº de participações nos recreios 

 Manter o nº reduzido de casos de abandono 

Indicadores  

 Nº de turmas com Bom e M.Bom 

 nº de participações com e sem saída da sala de 
aula 

 nº de Procedimentos Disciplinares e tipologia das 
Medidas Aplicadas 

 nº participações nos recreios 

 Nº de alunos em abandono escolar 

 Atividades a desenvolver 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 Formação para professores e assistentes operacionais Articulação com a Comissão de 

Formação e a Ed Especial. 

Ativ. 2 Sessões de esclarecimento sobre vários temas considerados 

pertinentes.(ex. Bullying, drogas, alcool, brincadeiras 

perigosos de carnaval)  

Escola Segura 

Equipa de Integração 

Ativ. 3 Valorização dos alunos do quadro de mérito através da 

divulgação na pagina da escola e sessão solene de entrega das 

medalhas 

Direção e departamento de 

expressões. 

Ativ. 4 Sessões de testemunhos de ex alunos e EE com percursos 

escolares diversos e diferentes experiencias profissionais 

Coordenadora da Equipa de 

Integração 

DT /Projeto profissões/SPO 

Ativ.5 Atividades a realizar na comunidade no âmbito do 

incumprimento do estatuto do aluno, nomeadamente  no 

Centro Social e Paroquial de Oeiras, no CSP de Nova Oeiras,no 

CSP de Porto Salvo, na Junta de Frequesia de Oeiras, Paço de 

Arcos e Caxias e no Banco Alimentar 

Equipa de integração 

 SPO 

 Direção  

Entidades da comunidade 

Ativ. 6 Reuniões da Direção com os delegados e subdelegados Direção 

Ativ. 7 Reuniões semanais promovidas pela Equipa de Integração  

com alunos do 2º ciclo sinalizados pelos CT 

Armando Emidio e Paula Dias 

Ativ. 8 Valorização e partilha de saberes. Promoção de ensino 

coorperativo entre pares (aprendizagens efectuadas nas aulas 

DT  

Alunos 

Departamentos 

Ativ. 9 Supervisão e Intervenção dos coordenadores de departamento 

em situações problemáticas no âmbito da disciplina na sala de 

aula 

Direção 
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Ativ.10 Divulgação das atividades de AVD em feiras e eventos 

promovidos pela escola e por organizações exteriores  

Equipa de Ed. Especial 

Ativ.11 Articulação com o HSFX, Saude escolar SPO e  Ed. Especial 

Ativ.12 Articulação entre CPCJ /ECJ  SPO / DT 

Ativ.13 Aula de sensibilização para a diferença nas aulas de Ed para a 

cidadania 

Prof de Ed Especial e DT 

Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1    x          A definir 

Ativ.2              A definir 

Ativ.3  x  x   x   x     

Ativ.4  x x x x x x x x      

Ativ5              Em função da necessidade 

Ativ.6              A definir 

Ativ.7  x x x x x x x x      

Ativ.8  x x x x x x x x      

Ativ.9              Em função da necessidade 

 Ativ.10              A definir 

Ativ.11  x x x x x x x x      

Ativ.12  x x x x x x x x      

Ativ.13 
 

 
x x x x x x x x     

 

Monitorização da ação 

A monitorização será realizada ao longo do desenvolvimento das atividades de forma a permitir os ajustes 

necessários. Será formalizada nos momentos estabelecidos para a avaliação, assente nos seguintes pontos: 

 Avaliação das atividades 

 Grau de concretização dos objetivos tendo em conta os respetivos indicadores 

 Aspetos positivos no desenvolvimento das atividades 

 Dificuldades encontradas 

 Proposta de ajustes para melhorar o impacto das atividades em relação às metas 
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Título da ação de Melhoria 

Práticas de Diferenciação Pedagógica 

 

Responsável(eis) pela Ação 

Isabel Bento 

 

Data prevista para desenvolvimento completo 

2014/15 

 

Descrição da ação de melhoria 

Esta ação desenvolve-se em simultâneo com a ação de melhoria 6MONITORIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DA 

APLICAÇÃO EM SALA DE AULA DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO PROJETO “A DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

COMO INSTRUMENTO ESTRUTURANTE DA ATIVIDADE ESCOLAR”, 
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A ação de melhoria 5 GENERALIZAÇÃO DA SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA EM SALA DE AULA 

encontra-se subdividida. Por decisão de Conselho Pedagógico cada Departamento apresenta a sua 

operacionalização, de acordo com as características e necessidades dos respetivos corpos docentes. 

Assim, esta ação de melhoria é constituída pelas seguintes partes: 

5.1. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito da Educação Pré-

escolar 

5.2. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula – 1º ciclo 

5.3.Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito do Departamento de 

Línguas 

           5.4. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito do Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais 

           5.5. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito das disciplinas de EV, 

ET e CV 

           5.6. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito da disciplina de 

Educação Musical 

           5.7. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito da disciplina de 

Educação Física 

           5.8. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito do Departamento de 

Educação Especial 
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Título da ação de Melhoria  
Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito da Educação Pré-escolar.  

 

Responsável(eis) pela Ação 

Grupo 100 – Educação de Infância 

 

 Data prevista para desenvolvimento completo 

Ao longo do ano 

 

Descrição da ação de melhoria 

A observação das aulas constitui uma boa base de construção de partilha de boas práticas e de articulação 

de modelos e ideias. Apesar de já ser prática no departamento de educação pré-escolar esta ação de 

melhoria acrescenta a reflexão e interação entre os educadores de infância  na verificação e registo de 

dificuldades com os grupos e com as dinãmicas de sala de aula, bem como na partilha interpares, fazendo 

emergir a boa prática do coletivo. 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Acompanhamento dos educadores em contexto de sala de aula. 

 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Observar  aulas no sentido de identificar boas 

práticas (metodologias e estratégias ) e outras que 

necessitem de ser melhoradas. 

 Promover a partilha de experiências e recursos para 

divulgação das boas práticas letivas 

Indicadores  

 O Coordenador de departamento observa as 

aulas e em ficha própria regista o resultado 

da observação que fez para passar ao grupo 

para discussão e registar outras ideias ou 

práticas, conseguindo um trabalho de 

partilha e de valorização das práticas, tendo 

como importante o reforço da partilha. 

 Calendário das ações 

 Relatório de análise qualitativa da ação 

desenvolvida 
 

Atividades a desenvolver 

Observação de aulas, Partilha de experiências para disseminar as boas práticas. 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 Reunião organizativa Todos os Educadores 

Ativ. 2 
Observação/acompanhamento dos docentes em contexto de 

sala de aula. 
Coordenador 

Ativ. 3 Reflexão / análise das aulas observadas Todos os Educadores 

Ativ. 4 
Partilha de informação , recursos didáticos e métodos 

pedagógicos, no sentido de difundir boas práticas educativas 
Todos os Educadores 
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Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1   X            

Ativ.2    X   X X  X X    

Ativ.3              Durante o ano 

Ativ.4    X   X    X    

Ativ.5               

 

Monitorização da ação 

        Promover momentos de análise, reflexão e balanço na última reunião de departamento no final de 

cada periodo. Os registos serão anexos às atas de avaliação. O impacto, será registado em relatório no final 

do ano letivo. 
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Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula – 1º ciclo 

 

 Responsável(eis) pela Ação 

Grupo 110 – 1ºciclo 

 

 Data prevista para desenvolvimento completo 

Ao longo do ano 

 

Descrição da ação de melhoria 

        Esta ação de melhoria tem como objeto principal a observação de aulas de forma a fomentar a 

reflexão e a deteção de dificuldades na prática letiva, promover a partilha de boas práticas,  incrementar o 

trabalho colaborativo e o bom relacionamento interpares. 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Acompanhamento dos professores em contexto de sala de aula, através da criação de pares pedagógicos. 

 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Organizar pares pedagógicos 

 Observar  aulas no sentido de identificar boas 

práticas (metodologias e estratégias ) e outras que 

necessitem de ser melhoradas. 

 Promover a partilha de experiências e recursos para 

divulgação das boas práticas letivas 

Indicadores  

 Lista organizada dos pares pedagógicos 

 Cada professor regista, em ficha própria, o 

resultado da observação que fez  

 Registo da participação de todos os 

professores nas reuniões  realizadas para 

partilha das experiências dos pares 

pedagógicos 

 Relatório de análise qualitativa da ação 

desenvolvida 
 

Atividades a desenvolver 

Organização de pares pedagógicos, Observação de aulas, Partilha de experiências para disseminar as boas 

práticas. 

 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 Organização/criação dos pares pedagógicos 
Todos os docentes do grupo 1º 

ciclo 

Ativ. 2 Observação/acompanhamento dos docentes em contexto de 

sala de aula pelo respetivo par pedagógico 
Pares pedagógicos 

Ativ. 3 Reflexão / análise das aulas observadas Professores envolvidos 

Ativ. 4 Partilha de informação , recursos didáticos e métodos 

pedagógicos, no sentido de difundir boas práticas educativas 
Professores envolvidos 
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 Cronograma 

 
2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1  X             

Ativ.2    X X X X X X      

Ativ.3              Durante o ano 

Ativ.4    X   X   X     

 

 Monitorização da ação 

          Promover momentos de análise,  reflexão e balanço na última reunião de departamento do 1º e 2º 

período  e no final do ano letivo. Nestas reuniões registar-se-ão, em ata, os impactos sentidos, quer no que 

diz respeito à supervisão da prática letiva em sala de aula, quer relativamente à partilha de informação, 

recursos didáticos e métodos pedagógicos com vista a eventuais reformulações do  Plano de melhoria 

desenvolvido. 
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Título da ação de Melhoria 

Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito do Departamento de Línguas     

Formação contínua no âmbito dos conteúdos programáticos e/ou técnicas e estratégias/metodologias de 

ensino 
 

Responsável(eis) pela Ação 

Coordenador do Departamento de Línguas 
 

Data prevista para desenvolvimento completo 

    Ao longo do ano letivo de 2014-2015 
 

Descrição da ação de melhoria 

Implementação de um Plano de supervisão das práticas letivas em sala de aula que contribua para: 

   - identificar boas práticas, a nível pedagógico e científico 

   - identificar fragilidades e/ou áreas problemáticas 

A supervisão assumirá um caráter formativo dos professores e assentará, sobretudo, numa necessidade e 

valorização do trabalho em equipa / colaborativo.  

Todos os professores deverão estar empenhados num compromisso coletivo, cujos objetivos são a partilha 

de estratégias, a promoção de uma cultura de trabalho colaborativo entre os docentes e a melhoria da 

qualidade das aprendizagens dos alunos. 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Este plano pretende: 

   - contribuir para a ação de melhoria definida como prioritária pelo Agrupamento: “Supervisão das 

práticas letivas em sala de aula”, decorrente das recomendações da avaliação externa; 

   - concorrer para a formação contínua dos professores. 

 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Identificar e partilhar boas práticas (metodologias 

e estratégias)  

 Identificar precocemente áreas problemáticas 

(dificuldades / fragilidades) e suas causas 

 Sugerir possíveis soluções / estratégias para 

superar ou suprimir essas fragilidades 

 Verificar a eficácia dos recursos utilizados 

Indicadores  

    Registo, em ficha própria, do resultado da 

observação, elegendo (pelo menos) um aspeto 

positivo e, caso se verifique, outro menos 

conseguido. Domínios a considerar: estratégias 

de ensino, organização e gestão da aula, 

interação, ponto(s) forte(s) e ponto(s) a 

melhorar. 

    Participação dos professores na discussãodos 

temas e estratégias em reunião dos 

grupos/disciplinas 
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Atividades a desenvolver 

- Observação de aulas pela Coordenadora de Departamento ou pela Subcoordenadora de cada grupo 

disciplinar do Departamento/outro(a) professor(a) de, pelo menos, uma sessão de outro(a) colega do seu 

grupo disciplinar, registando pelo menos um aspeto positivo e outro aspeto menos conseguido (caso se 

verifique), para posterior análise e reflexão. 

- Reflexão, em reunião de grupo e no âmbito da formação contínua específica de cada grupo, de acordo 

com as necessidades encontradas, no âmbito dos conteúdos programáticos da disciplina, das metodologias e 

estratégias a desenvolver. 

- Caso seja decidido em Departamento/Grupo Disciplinar, criação de sessões de partilha da(s) boa(s) 

prática(s) por parte do professor que as promoveu. 

- Realização de ações de reforço dos aspetos mais necessários, a constarem da lista de sugestões para 

Formação do Departamento / Grupo Disciplinar. 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 

 
Observação de aulas 

Coordenadora de Departamento, 

Subcoordenadora de cada grupo disciplinar do 

Departamento, outro(a) professor(a) 

Ativ. 2 
Análise e reflexão sobre a aula / sessão 

observada 
Professores envolvidos 

Ativ. 3 Reuniões de disciplina Todos os professores do Departamento 

Ativ. 4 Sessões de partilha em grupos 
Professores envolvidos (Departamento ou Grupo 

Disciplinar) 

 

Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1              Ao longo do ano  

Ativ.2              Ao longo do ano 

Ativ.3       x   x     

Ativ.4              
A agendar, consoante 

necessidades e resultados  

 

Monitorização da ação 

Os momentos de análise, reflexão e balanço, realizar-se-ão na última reunião disciplinar do 2º Período 

escolar, no mês de março e no final do ano letivo (junho 2015). Os resultados e impacto sentidos, devido a 

esta Ação de Melhoria, serão registados em ata e servirão, ainda, de base para a introdução de possíveis 

reformulações do Plano de Melhoria. 
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  Título da ação de Melhoria 

Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito do Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais 

Formação contínua no âmbito dos conteúdos programáticos e/ou técnicas e estratégias/metodologias de 

ensino 
 

Responsável(eis) pela Ação 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

 Data prevista para desenvolvimento completo 

2014/15 
 

Descrição da ação de melhoria 

Implementação de um Plano de supervisão das práticas letivas em sala de aula,  que contribua para  que, 

por um lado, se identifiquem boas práticas, de carater pedagógico e cientifico,  a serem partilhadas, e por 

outro, fragilidades, a serem melhoradas 

Colaboração e partilha de estratégias contribuindo para a formação contínua dos professores do 

departamento. 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Este plano pretende, por um lado, contribuir para a ação de melhoria definida como prioritária pelo 

Agrupamento, “Supervisão das práticas letivas em sala de aula”, decorrente das recomendações da 

avaliação externa  e simultaneamente concorrer para a formação contínua dos professores do 

departamento. 

 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

Identificar boas práticas (metodologias e estratégias) e 

outras que necessitem de ser melhoradas. 

De acordo com as dificuldades/fragilidades detetadas, 

abordagem de temas e estratégias em reuniões dos 

grupos/disciplinas 

Indicadores  

Registo, em ficha própria, do resultado da 

observação elegendo, pelo menos, um aspeto 

positivo e, a haver, outro menos conseguido.  

Participação dos professores na discussão dos 

temas e estratégias em reunião dos 

grupos/disciplinas  
 

 Atividades a desenvolver 

- Observação de aulas pela coordenadora de departamento ou pela subcoordenadora de cada grupo 

disciplinar do departamento/outra professora de, pelo menos, uma sessão de outra colega do seu grupo 

disciplinar, registando pelo menos um aspeto positivo e um aspeto menos conseguido (se houver) para 

posterior análise e reflexão. 

-Reflexão em reunião de grupo, no âmbito da formação contínua específica de cada grupo, de acordo com 

as necessidades encontradas, no âmbito dos conteúdos programáticos da disciplina e metodologias e 

estatégias a desenvolver. 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 

 

Observação de aulas  Coordenadora de departamento, 

subcoordenadora de disciplina, 

outras professoras 

Ativ. 2 Análise e reflexão sobre a aula observada Professoras envolvidas 
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Ativ. 3 Reuniões de disciplina Todas as professoras 
 

K. Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1              Ao longo do ano 

Ativ.2              Ao longo do ano 

Ativ.3       X   X     

 

J. Monitorização da ação 

Promover momentos de análise, reflexão e balanço, na última reunião disciplinar do 2º período, em Março, 

e no final do ano letivo, em Junho de 2015, nos quais se registarão, em ata, os impactos sentidos, e 

eventuais reformulações do Plano de melhoria desenvolvido. 
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Título da ação de Melhoria 

Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito das disciplinas de EV, ET e CV 

Formação contínua no âmbito dos conteúdos programáticos e/ou técnicas e estratégias/metodologias de 

ensino.  
 
Responsável(eis) pela Ação 

Coordenadora e professores de Educação Visual e Educação Tecnológica 
 

Data prevista para desenvolvimento completo 

2014/2015 
 
Descrição da ação de melhoria 

        Implementação de um Plano de monotorização/acompanhamento das práticas letivas em sala de aula, 

que contribua para que, por um lado, se identifiquem boas práticas, de caráter pedagógico e científico, a 

ser partilhadas, e por outro, fragilidades a serem melhoradas.  

Colaboração e partilha de estratégias contribuindo para a formação dos professores do subdepartamento.  
 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Este plano pretende, por um lado, contribuir para a ação de melhoria definida como prioritária pelo 

Agrupamento, « Monotorização/acompanhamento da prática letiva em sala de aula», decorrente das 

recomendações da avaliação externa e simultaneamente concorrer para a formação contínua dos 

professores do subdepartamento.  

 
 Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Saber estar. 

 Saber ouvir. 

 Identificar boas práticas (metodologias e 

estratégias) e outras que necessitem ser 

melhoradas.  

 De acordo com as dificuldades/ fragilidades 

detetadas, abordagem de temas e estratégias em 

reuniões dos grupos/disciplina 

Indicadores  

Registo em ficha própria, do resultado da 

observação, elegendo pelo menos, um aspeto 

positivo e, a haver, outro menos conseguido.  

 

 

 

Atividades a desenvolver 

 Acompanhamento de aulas pela Coordenadora /outra professora do grupo, de pelo menos, uma aula por 

período, registando uma aspeto positivo e um aspeto menos conseguido ( se houver) em cada aula. 

 Análise e reflexão posterior de cada aula acompanhada. 

 Reflexão em reunião de grupo disciplinar, no âmbito da formação contínua específica , de acordo com as 

necessidades encontradas no que diz respeito aos conteúdos programáticos, metodologias e estratégias 

a desenvolver.  

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 

 
Acompanhamento e observação de aulas 

Subcoordenadora/outros 

professores 

Ativ. 2 Análise e reflexão sobre as aulas observadas Professores envolvidos 

Ativ. 3 Análise dos resultados 
Todos os professores do grupo 

disciplinar 
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Cronograma 

 2014 2015 
Observações 

S O N D J F M A M J J A S 

Ativ.1 
  X   X   X      

Ativ.2   X   X   X      

Ativ.3     X   X       

 

 Monitorização da ação 

Promover momentos de análise, reflexão e balanço após cada aula acompanhada e na última reunião 

disciplinar de cada período, nos quais se registarão em ata, os impactos sentidos, e eventuais 

reformulações do Plano de melhoria desenvolvido. Reflexão sobre os resultados obtidos nas avaliações do 

período 
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Título da ação de Melhoria 

Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito da disciplina de Educação Musical 

Formação contínua no âmbito dos conteúdos programáticos e/ou técnicas e estratégias/metodologias de 

ensino.  

 

 Responsável(eis) pela Ação 

Subcoordenadora de Educação Musical – Angelina Monteiro. 

 

Data prevista para desenvolvimento completo 

2014/2015 

 

Descrição da ação de melhoria 

Implementação de um Plano de monotorização/acompanhamento das práticas letivas em sala de aula, que 

contribua para que, por um lado, se identifiquem boas práticas, de caráter pedagógico e científico, a ser 

partilhadas, e por outro, fragilidades a serem melhoradas.  

Colaboração e partilha de estratégias contribuindo para a formação dos professores do subdepartamento.  

 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Este plano pretende, por um lado, contribuir para a ação de melhoria definida como prioritária pelo 

Agrupamento, « Monotorização/acompanhamento da prática letiva em sala de aula», decorrente das 

recomendações da avaliação externa e simultaneamente concorrer para a formação contínua dos 

professores do subdepartamento.  

 

Objetivos da ação(mensuráveis) 

 Identificar boas práticas (metodologias e 

estratégias) e outras que necessitem ser 

melhoradas.  

 De acordo com as dificuldades/ fragilidades 

detetadas, abordagem de temas e estratégias em 

reuniões dos grupos/disciplina 

Indicadores 

Registo em ficha própria, do resultado da 

observação, elegendo pelo menos, um aspeto 

positivo e, a haver, outro menos conseguido.  

Registo da reflexão conjunta após as observações 

(práticas a desenvolver, a evitar,entre outras)  

 

 

Atividades a desenvolver 

 Acompanhamento de aulas entre os professores do grupo de pelo menos, uma aula por período, 

registando uma aspeto positivo e um aspeto menos conseguido ( se houver) em cada aula. 

 Análise e reflexão posterior de cada aula acompanhada. 

 Reflexão em reunião de grupo disciplinar, no âmbito da formação contínua específica da EM, de acordo 

com as necessidades encontradas no que diz respeito aos conteúdos programáticos, metodologias e 

estratégias a desenvolver.  
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Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 
Acompanhamento e observação de aulas 

Subcoordenadora/outros 

professores 

Ativ. 2 Análise e reflexão sobre as aulas observadas Professores envolvidos 

Ativ. 3 Reuniões de disciplina 
Todos os professores do grupo 

disciplinar 

 

K. Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1  X   X   X       

Ativ.2                   Ao longo do ano 

Ativ.3                   Ao longo do ano 

Ativ.4               

Ativ.5               

 

J. Monitorização da ação 

        Promover momentos de análise, reflexão e balanço após cada aula acompanhada e na última reunião 

disciplinar de cada período, nos quais se registarão em ata, os impactos sentidos, e eventuais 

reformulações do Plano de melhoria desenvolvido. Reflexão sobre os resultados obtidos nas avaliações do 

período. 
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Título da ação de Melhoria 

Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito da disciplina de Educação Física 

Formação contínua no âmbito dos conteúdos programáticos e/ou técnicas e estratégias/metodologias de 

ensino 
 

Responsável(eis) pela Ação 

Subcoordenadora do Grupo de Educação Física – Ana Margarida Moreira 
 

Data prevista para desenvolvimento completo 

2014/15 
 

Descrição da ação de melhoria 

Implementação de um Plano de supervisão das práticas letivas em sala de aula,  que contribua para  que, 

por um lado, se identifiquem boas práticas, de carater pedagógico e cientifico,  a serem partilhadas, e por 

outro, fragilidades, a serem melhoradas, bem como relativamente ao cumprimento dos compromissos 

coletivos de grupo e às grandes Dimensões de Ensino em Educação Física, Avaliação, Gestão, Instrução e 

Clima de aula. 

 

Formaçao contínua do grupo disciplinar. 

 Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Este Plano pretende, por um lado, contribuir para a ação de melhoria definida como prioritária pelo 

Agrupamento, Supervisão das práticas letivas em sala de aula , decorrente das recomendações da avaliação 

externa  e simultaneamente concorrer para a Formação contínua do grupo disciplinar. 

 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

Observação de aulas no sentido de identificar boas 

práticas (metodologias e estratégias ) e outras que 

necessitem de ser melhoradas, durante a 1ª Etapa do 

Plano Anual. 

 

No âmbito da Formação contínua, específica do Grupo 

de Educação Física,elevar o conhecimento de todos os 

docentes ,relativo às necessidades encontradas, 

realizando para o efeito 4 Seminários. 

Indicadores  

Cada professor   regista, em ficha própria, o 

resultado da observação que fez, elegendo, pelo 

menos, um aspeto positivo e, a haver, outro 

menos conseguido para análise na Conferência 

Curricular de Outubro. 

 

Participação de todos os professores em todos os 

Seminários realizados 

 

 
 

Atividades a desenvolver 

- Cada professor observa pelo menos 1 sessão de outro colega de grupo disciplinar durante a 1ª Etapa do 

Plano anual, Etapa correspondente à Avaliação Inicial e à utilização do respetivo Protocolo instituido,  com 

análise, discussão e reflexão em Conferência Curricular do Grupo, prevista para Outubro. 

- Promover 4 Seminários, no âmbito da Formação contínua, específica do grupo, com temas a definir, 

decorrentes das necessidades encontradas, no âmbito dos conteúdos programáticos da disciplina e 

metodologias e estatégias a desenvolver. 

 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 

 

Observação de aulas ( todos os professores observam pelo 

menos um colega de grupo ) 

Todos os docentes do grupo de 

Educação Física 

Ativ. 2 Seminários Variável 
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Cronograma 

 
2014 2015 

Observações 

S O N D J F M A M J J A S 
 

Ativ.1 X X             

Ativ.2     X X X X       

Ativ.3               

Ativ.4               

Ativ.5               

 

Monitorização da ação 

 

          Promover momentos de análise,  reflexão e balanço na Conferência Curricular de Outubro, na última 

reunião disciplinar do 2º período, em Março e no final do ano letivo, em Junho de 2015, nos quais se 

registarão, em ata, os impactos sentidos, quer no que diz respeito à supervisão da prática letiva em sala de 

aula como relativos aos Seminários realizados e eventuais reformulações do  Plano de melhoria 

desenvolvido. 
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Título da ação de Melhoria 

Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula no âmbito do Departamento de Educação 

Especial 
 

 Responsável(eis) pela Ação 

Coordenadora do Departamento de Educação Especial 
 

Data prevista para desenvolvimento completo 

2014/2015 
 

Descrição da ação de melhoria 

Supervisonar as práticas letivas em sala de apoio, através da implementação de um Plano de supervisão, 

com a finalidade de identificar as necessidades de cada docente. 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Este plano pretende contribuir para a ação de melhoria definida como prioritária pelo  Agrupamento, 

supervisão das práticas letivas em sala de aula, decorrente da avaliação externa e simultâneamente melhoria 

da prática pedagógica dos docentes. 
 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Partilha de informação, de recursos didáticos e de 
métodos pedagógicos. 

Indicadores  

 - Cada docente regista, em ficha própria, as suas 

necessidades, indicando o que pretende 

melhorar. 
 

Atividades a desenvolver 

Cada doente elegerá um par pedagógico que o irá supervisionar e acompanhar ao longo do ano letivo. 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 

 

Cada docente elege um par pedagógico (todos os docentes 

observam pelo menos um colega do grupo). 

Todos os docentes do grupo de 

Educação Especial. 
 

Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1   x x x x x x       

 Monitorização da ação 

             

         Promover momentos de análise e reflexão na última reunião de departamento do 1º e 2º períodos, nos 

quais se registarão em ata os resultados da supervisão da prática pedagógica. 
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Título da ação de Melhoria 

MONITORIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO 

PROJETO “A DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA COMO INSTRUMENTO ESTRUTURANTE DA ATIVIDADE ESCOLAR”.  
 

Responsável pela Ação 

Isabel Bento 
 

Data prevista para desenvolvimento completo 

Julho 2015 
 

Descrição da ação de melhoria 
 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Na sequência de todo o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto da ‘diferenciação pedagógica’, as 

nossas premíssas fundamentais são: 

“A partilha e a reflexão conjuntas entre pares como elementos estruturantes para a melhoria dos processos 

de aprendizagem e para um maior desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes.” 

“ A escola como lugar de formação, como espaço de análise partilhada das práticas, enquanto rotina 

sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho docente.” 

 (António Nóvoa, 2009) 
 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Capacitar os professores/as para uma prática 
pedagógica que coloque os alunos/as a participar na 
condução do seu processo de aprendizagem, 
permitindo a vivência da cidadania. 

 Promover a assunção de “uma ética profissional que 
se constrói no diálogo com os outros colegas”. 

Indicadores  

 - Balanço final feito pelos professores/as e 

alunos/as, das turmas envolvidas. 

- Visualização das práticas desenvolvidas, 

através da  partilha que será realizada no 

final do ano letivo, em sessão aberta a todo o 

corpo docente. 
 

Atividades a desenvolver 

Atividades a desenvolver Responsável 

Ativ. 1 • Planeamento e organização global do trabalho de  
acompanhamento e orientação pedagógica. 

Isabel Bento 

Ativ. 2 • Sessão com os/as professores/as que participaram no  
projeto de formação, para auscultação dos interesses/ 
necessidades e definição do trabalho a desenvolver. 

Isabel Bento 

Ativ. 3 • Estabelecer o calendário geral de acompanhamento da 
aplicação do projeto em sala de aula. 

Isabel Bento + professores/as 

do projeto. 

Ativ. 4 • Definição do plano de acompanhamento. Isabel Bento + professores/as 

do projeto. 

Ativ. 5 • Desenvolvimento do plano de acompanhamento. Isabel Bento + professores/as 

do projeto. 

Ativ. 6 • Divulgação das práticas e resultados  Isabel Bento + professores/as 

do projeto. 
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K. Cronograma 

 2014 2015 Observações 

S O N D J F M A M J J A S  

Ativ.1  X             

Ativ.2   X            

Ativ.3   X            

Ativ.4   X            

Ativ. 5     X X X X X      

Ativ.6           X    

 

Monitorização da acção 

 

- Resultados obtidos e opinião dos alunos/as sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas. 

- Resultados obtidos e opinião dos professores/as sobre a evolução verificada. 

- Qualidade das comunicações sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas. 
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Considerando que a melhoria da escola passa pela formação dos seus colaboradores assume-se como um desafio a promoção da formação 

relevante para as necessidades identificadas. Daí enquadrarmos o plano de formação do agrupamento no plano de melhoria.   
 

Proponente Público alvo Tema/Sugestão de formação Conteúdos a tratar Entidade/Formador 

Dep. Pré-

escolar 
Educadoras Expressões: plástica, dramática 

 Àrea das Expressões Dramática e artes plásticas 
CFECO 

Departamento 

1º ciclo 

Docentes Português  Gramática 
ESE de Lisboa  

(a decorrer) 

Docentes Necessidades educativas especiais  Respostas educativas adequadas às 
problemáticas dos alunos 

CERCIOeiras 

(sessões informais) 

Docentes Novas tecnologias  Aplicação de novas tecnologias às actividades 
escolares 

CFECO 

Docentes Ciências Experimentais  Aprofundar conhecimentos CFECO 

Docentes 

- Histórias com números – 

Matemática 

- Sentido de número 

 Melhorar a sequencialidade entre ciclos Formadora residente 

Departamento 

de CSH 

Docentes Hist, 

Geog. 
Uso dos quadros interativos  Necessidade de treinar e aperfeiçoar o uso dos 

QIM em sala de aula 
Interna 

Toda a escola 
Relações interpessoais/ Gestão de 

conflitos em sala de aula 
 Saber como agir em situações de desinteresse, 

provocação, má educação, etc. 
CFECO 

Toda a escola 

Ensino/Método para alunos com 

Necessidades Educativas Especiais 

em sala de aula 

 Nº elevado de alunos com NEE por turma CFECO 

Toda a Escola Web 2  Melhorar os conhecimentos CFECO 

Departamento 

Expressões 

 

 

 

 

Profs. de EM Didáctica de Educação Musical  Melhorar os conhecimentos Yos WytacK 

Profs. EVT, EV , ET Técnicas de Pintura  Atualização de conhecimentos CFECO 

Profs. Artes Avaliação prática de Alunos  Atualização de práticas  CFECO 

Profs. Artes Informática  Tornar aulas mais dinâmicas CFECO 

Profs. Artes Diários Gráficos  Aplicação prática nas turmas 
Eduardo Salavisa ou João 

Catarino 

Todos 

Profs.Agrupam. 
Desportos Náuticos  Actualização de práticas. Prof. Ed. Física 
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Proponente Público alvo Tema/Sugestão de formação Conteúdos a tratar 

Educação 

Especial 

Profs do 1º ciclo, 

assistentes 

operacionais, 

monitores das AEC e 

do CAF 

Perturbações do Espectro do 

Autismo e  Unidades de Ensino 

Estruturado 

 Aprofundar conhecimentos 

Rosa Godinho 

Eduarda Mimoso 

(realizada) 

Professores da 

equipa da Educação 

Especial 

Utilização de programas interativos  

(Powerpoint e Didapage)  e 

construção de materiais didáticos 

 Aprofundar conhecimentos Profs Ed. Especial 

Professores de todos 

os graus de ensino 

Professores de 

Educação Especial 

Práticas flexíveis e adequações 

curriculares na sala de aula 

 Promover a reflexão sobre processos e práticas 
de organização e gestão do ensino em grupos 
heterogéneos, ajudando simultaneamente a 
desenvolver competências no domínio das 
adequações curriculares para alunos com NEE. 

Drª Filomena Pereira (Centro de 

Formação de Oeiras) 

Departamento 

Matemática e  

Ciências 

Experimentais 

Professores JI e de 

1º Ciclo 

Educação Sexual / Educação para 

a Saúde 

 Resistência de um elevado nº de EE à aplicação 
da Lei nº 60/2009; 

 Resistência da generalidade dos professores à 
lecionação de conteúdos relativos à Educação 
Sexual; 

 Falta de Formação, prevista na legislação, no 
âmbito da Ed. Sexual 

Centro de Saúde de Oeiras (CSO) 

Professores DT 2º e 

3º ciclos 

Educação Sexual / Educação para 

a Saúde 

 Resistência de um elevado nº de EE à aplicação 
da Lei nº 60/2009; 

 Resistência da generalidade dos professores à 
lecionação de conteúdos relativos à Educação 
Sexual; 

 Falta de Formação, prevista na legislação, no 
âmbito da Ed. Sexual 

CSO 

Professores de CN de 

2º e 3º Ciclo 
Ensino Experimental das Ciências  Promover a prática do Ensino Experimental das 

Ciências 
CFECO 

Professores de CN de 

2º e 3º Ciclo 

 

Ensino não formal das Ciências 
 Desenvolver metodologias que contribuam para a 

melhoria das aprendizagens com recurso ao 
ensino não formal das ciências. 

CFECO 

Professores de CN 2º 

e 3º Ciclo 

Utilização das TIC - Produção de 

materiais em Sistema Flash 
 Produzir materiais interativos CFECO 
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Proponente Público alvo Tema/Sugestão de formação Conteúdos a tratar Entidade/Formador 

 

Professores de 

Ciências 

Experimentais 

Apresentações PREZI  Novas Tecnologias CFECO 

Professores de Mat. 

2º e 3º Ciclo  
Geogebra e Quadros Interativos 

 Atualizar conhecimentos  

 Arranjar ferramentas de trabalho de forma a que 
a Geometria se torne mais apelativa 

CFECO (De preferência sábados) 

Professores de Físico 

Química 

Utilização da Plataforma Moodle 

para construção de Materiais 
 Atualizar conhecimentos 

 Trabalhar de forma mais interativa com os alunos 

CFECO / Escola Conde de Oeiras – 

Professora Margarida Leitão 

Professores 

responsáveis pela 

Página da Escola 

Plataforma de Construção de 

Sítios na Internet - JOOMLA 
 Otimizar a página da Escola CFECO 

Professores de todo 

o Departamento 
EXCEL 

 Atualizar conhecimentos 

 Aplicar na Metodologia de Sala de Aula e 
Trabalho Individual 

CFECO 

Professores de todo 

o Departamento 

Ferramentas Multimédia  

- Utilização de multimédia em 

sala de aula 

- Desenvolvimento de documentos 

multimédia para utilização em 

sala de aula 

 Atualizar conhecimentos 

 Aplicar na Metodologia de Sala de Aula e 
Trabalho Individual 

 Trabalhar de forma mais interativa com os alunos 

CFECO 

Departamento 

de Línguas 

Professores de 

Português 
Novas Terminologias Gramaticais  Entrada em vigor dos NPPEB/Alterações no 

ensino da gramática 

CFECO 

Professores de 

Línguas 

Utilização das Novas Tecnologias 

nas aulas de Línguas (materna e 

não materna) 

 Adequação das estratégias às necessidades do 
mundo atual 

CFECO 

Professores de 

Línguas 
Criação de portfólios digitais  CFECO 

Professores de 

Francês 

Tratamento do Oral e da Escrita 

no Francês 
 Necessidades específicas do grupo disciplinar CFECO 

Professores de 

Francês 

Quadro Comum Europeu  de 

Referência para o Ensino das 

Línguas 

 CFECO 
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Proponente Público alvo Tema/Sugestão de formação Conteúdos a tratar Entidade/Formador 

Coordenadora 

da 

Administração 

Escolar 

Assistentes técnicos 

Organização administrativa 

 Expediente 

 Fluxo documental 

 Gestão de processos 

 Economato 

 Arquivo 

CFECO 

Legislação – área do Pessoal 

Docente e Não Docente  
 Progressão na Carreira, Contratos, Concursos, 

Faltas, Férias e Licenças 
STAE (a decorrer) 

POC educação  INOVAR 

Programa de Vencimentos  INOVAR 

Comunicação/Atendimento   CFECO 

Assistentes técnicos 

e assistentes 

operacionais 

Documentos Orientadores  Tomar conhecimento dos documentos 
orientadores do Agrupamento 

Direção 

 

Assistentes 

operacionais 

Relacionamento 

interpessoal/Trabalho de grupo 
   

Assistentes 

operacionais 

Comunicação no espaço escolar/ 

Gestão de conflitos 
 Melhorar a relação com os alunos 

 Gerir assertivamente as situações de conflito 

Técnicas do Hospital S.Francisco 

Xavier 

Assistentes 

operacionais 

“Diabetes: Intervenção adequada 

junto de alunos com doença” 

 Esclarecer sobre a doença 

 Ajudar a uma intervenção adequada junto de 
alunos com a doença 

 Apoiar e resolver situações decorrentes do dia a 
dia 

ACES Oeiras 

Natércia Barbosa 

Coordenadora 

das assistentes 

operacionai 

Assistentes 

operacionais 

Novas tecnologias: marcação de 

faltas 
 Aprofundar os conhecimentos para resolver os 

problemas do dia-a-dia 
INOVAR 

Socorrismo  Aprofundar os conhecimentos para resolver os 
problemas do dia-a-dia 

CFECO 

Como lidar com jovens / 

adolescentes e com NEE 
 Ajudar o adulto a lidar com jovens / adolescentes 

e com NEE 
CSO 

Higiene alimentar/Método do 

HACCP  Aplicação do Método do HACCP 
Empresa creditada em Higiene 
Alimentar 
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Título da ação de Melhoria 

Monitorização das ações de melhoria implementadas 

 

Responsável(eis) pela Ação 

Equipa de avaliação interna 

 

Data prevista para desenvolvimento completo 

Julho 2015 

 

Descrição da ação de melhoria 

 

Abordagem (descrever a ação de melhoria e lógica subjacente à seleção) 

Monitorizar o processo das ações de melhoria que permita a verificação do cumprimemento e do grau de 

consecução dos objetivos das mesmas. 

 

Objetivos da ação (mensuráveis) 

 Analisar as ações de melhoria verificando a consistência 

das mesmas com os objetivos definidos, com os 

indicadores e com a sua operacionalização; 

 Acompanhar o desenvolvimento das ações de melhoria 

verificando o grau de concretização do objetivos, as 

dificuldades encontradas e as propostas para as superar; 

 Avaliar  os resultados alcançados nas ações de melhoria e 

o nível de satisfação do público alvo; 

 Construir instrumentos de monitorização para as ações de 

melhoria em curso. 

Indicadores  

  Consistência das ações de melhoria com 

os objetivos 

 Consistência dos indicadores das ações 

de melhoria com os objetivos  

 Factores críticos de sucesso 

 Constrangimentos 

 Resultados estabelecidos em cada uma 

das ações 

 Nível de satisfação do público alvo 

 

Fases de desenvolvimentodo processo de monitorização das ações de melhoria 

 Para verificar:  

1ª fase  

Análise das ações  de melhoria 

Grau de consistência entre os objetivos 

definidos, os indicadores e a sua 

operacionalização 

out. 2014 

2ª fase  

Avaliação intermédia 

Grau de concretização dos objetivos, as 

dificuldades encontradas e as propostas para as 

superar. 

março 2015 

3ª fase 

Avaliação final 

Resultados alcançados 

Nível de satisfação do público alvo 
julho 2015 
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Atividades a desenvolver Responsável 

A
ti

v
. 

1
 

Reunião da equipa de Avaliação Interna para analisar os planos 

das ações de melhoria 
Equipa de avaliação interna 

A
ti

v
. 

2
 Reuniões parcelares da equipa de avaliação interna com os 

responsáveis de cada uma das ações de melhoria para análise 

dos planos das mesmas (Grau de consistência entre os objetivos 

definidos, os indicadores e a sua operacionalização) 

Equipa de avaliação interna e 

coordenadores das ações 

A
ti

v
i.

 3
 

Construção das fichas de monitorização  

Divulgação das fichas de monitorização 
Equipa de avaliação interna 

A
ti

v
. 

4
 

Aplicação das fichas de monitorização 
Equipa de avaliação interna e 

coordenadores das ações 

A
ti

v
. 

5
 Reuniões parcelares da equipa de avaliação interna com os 

responsáveis de cada uma das ações de melhoria para análise 

dos planos das mesmas (grau de concretização do objetivos, 

dificuldades encontradas e propostas de superaração) 

Equipa de avaliação interna e 

coordenadores das ações 

A
ti

v

. 
6
 

Aplicação de questionários de satisfação Equipa de avaliação interna 

A
ti

v
. 

7
 Reuniões parcelares da equipa de avaliação interna com os 

responsáveis de cada uma das ações de melhoria para análise 

dos planos das mesmas (resultados alcançado e nível de 

satisfação do público alvo) 

Equipa de avaliação interna e 

coordenadores das ações 

A
ti

v
. 

8
 Relatório de análise considerando os processos e os resultados 

do desenvolvimento do PAM  

Publicitação dos resultados obtidos 

Equipa de avaliação interna 

 

Cronograma 

 2014 2015 
Observações 

S O N D J F M A M J J A S 

Ativ.1  X             

Ativ.2  X             

Ativ.3   X            

Ativ.4      X         

Ativ.5       X        

Ativ.6         X      

Ativ.7           X    

Ativ.8             X  
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Organização da Equipa 

Ação de melhoria Responsáveis 
Elementos da equipa de 

avaliação interna 

Projeto Saber + Clara Alves e Margarida Moreira  

Articulação vertical e transversal da 

língua portuguesa 

Margarida Moreira, Manuela Lucas e Mª 

José Patraquim 

 

Inclusão e disciplina 
Rita Viana, Fátima Sttau Monteiro, Graça 

Lopes, Manuela Guerreiro 

 

Generalização da supervisão da 

prática letiva em sala de aula 

Coordenadores e subcoordenadores de 

departamento 

 

Monitorização/acompanhamento da 

aplicação em sala de aula do projeto 

“Diferenciação Pedagógica” 

Isabel Bento 

 

Reformulação do Plano de Estudos (ex 

PCA) 
Comissão do CP de Docs. Orientadores 

 

Monitorização/supervisão das ações 

de melhoria 
Equipa de avaliação Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorização da ação 

 Reuniões realizadas com os responsáveis pelas ações de melhoria 

 Reuniões da equipa de avaliação interna 

 Grau de concretização das atividades 
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2.4. Monitorização e Avaliação do Plano de Melhoria 

Conforme o previsto na matriz estruturante das ações de melhoria, cada uma delas será 

monitorizada pela equipa responsável. Terá como referência os objetivos, os indicadores e a realização das 

atividades previstas. Anualmente será realizada uma avaliação intermédia e um relatório final. A avaliação 

que resultar da monitorização realizada deverá ser considerada no planeamento do ano letivo seguinte, 

dando lugar aos ajustes considerados necessários. 

Para coordenar e dar maior coesão a este plano a Equipa de Avaliação Interna assume a 

monitorização global de todas as acções de melhoria através da implementação da ação 

“Monitorização/supervisão das ações de melhoria”. 

 

3- NOTAS FINAIS 

Espera-se que este plano de melhoria, a integrar o plano estratégico do próximo PEA 14/17, 

fomente e consolide uma oportunidade de melhoria para o Agrupamento. A sua monitorização e a análise 

do seu impacto fornecerão elementos que poderão contribuir para o aperfeiçoamento deste plano, 

conduzindo ao desenvolvimento do agrupamento, em articulação com a administração educativa e com a 

comunidade em que se insere. 


