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A. AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 

1-ENQUADRAMENTO 

O presente relatório visa avaliar a implementação do Projeto Educativo do Agrupamento 

de Escolas Conde de Oeiras em vigor no triénio de 2014/2017, incidindo no ano letivo 2014/15.  

2-OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

Esta avaliação teve como objetivos, analisar: 

 “o grau de concretização do projeto educativo e o modo como se prepara e concretiza a 

educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos do Agrupamento, de acordo 

com as suas características específicas; 

 o grau de execução das atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições efetivas e emocionais de vivências escolar propícias à 

interação social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das 

crianças e alunos; 

 o desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas do Agrupamento, 

abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, 

o funcionamento administrativo, a gestão dos recursos e a visão inerente à ação educativa, 

enquanto projeto e plano de atuação; 

 o sucesso escolar, avaliado através da promoção da frequência escolar e dos resultados do 

desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados 

identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 

 a prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.” 

tal como preconiza o ponto 6º  da Lei nº31/2002 de 20 de Dezembro. 

3-DOMÍNIOS DA AVALIAÇÂO 

Para potenciar a harmonização da avaliação externa/ avaliação interna os domínios da 

autoavalição coincidem com os eixos estruturantes do PEA, que se basearam no quadro de 

referência da IGEC. 

A. Resultados escolares 

B. Prestação do Serviço Educativo 

C. Liderança e Gestão 
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4-METODOLOGIA 

4.1. Equipa de Avaliação Interna 

A Direção do Agrupamento designou a equipa, procurando envolver diferentes órgãos, 

estruturas e serviços.  

A Equipa tem a seguinte composição: 

4.2. Fases de desenvolvimento do processo da avaliação interna 

Atividades Instrumentos Calendarização 

P
re

p
a
ra

ç
ã
o

 d
a
 

a
v
a
li
a
ç
ã
o

 
in

te
rn

a
 

Reunião da equipa de avaliação interna para 

definição da metodologia a adotar: 

 Tarefas  

 Calendarização 

 Retificação dos indicadores 

Ficha do plano de ação  

Fichas dos indicadores para o 1º 

ciclo e 2º/3º ciclos  

 

24/09/2014 

M
o

n
it

o
ri

z
a
ç
ã
o

 

d
a
s
 

A
ç
õ

e
s
 d

e
 

m
e
lh

o
ri

a
 

Análise das ações de melhoria Ficha de ação de melhoria out. 2014 

Elaboração das fichas de monitorização Fichas de monitorização nov. 2014 

Avaliação intermédia Fichas de monitorização fev. 2015 

Análise dos questionário a aplicar  Proposta de questionários junho/julho 

Avaliação final Relatório final julho 2015 

M
o

n
it

o
ri

z
a
ç
ã
o

 
d

o
 P

ro
je

to
 

E
d

u
c
a
ti

v
o

 d
o

 
A

g
ru

p
a
m

e
n

to
 

A
n

á
li

s
e
 d

o
s
 

re
s
u

lt
a
d

o
s
 d

o
s
 

a
lu

n
o

s
 p

o
r 

p
e
rí

o
d

o
 

Recolha dos dados da avaliação dos alunos 

Relatório trimestral 

Pautas 

Atas dos conselhos de turma e 

de docentes 

Relatório para análise em CP e 

Departamentos 

Avaliação do 1ºp - 

janeiro 

Avaliação do 2ºp - abril 

Avaliação do 3ºp - Até 

10 de julho 

Elemento Cargo/Função 

Ana Margarida Moreira   Orientadora de Estágio em Educação Física 

Clara Alves  2º ciclo(Departamento de Matemática e Ciências) 

Fátima Sttau Monteiro Psicóloga (SPO) 

Ilda Gomes Representante do Pessoal não Docente no CP 

Isabel Rodrigues  Direção(Departamento de Expressões) 

Mª José Patraquim Pré-escolar 

Paula Rodrigues 1º ciclo 

Noémia Cardoso 2º ciclo(Departamento de Matemática e Ciências) 

Rafael Martins 2º ciclo(Departamento de Expressões) 

Sílvia Jardim Coordenadora do Centro de Recursos 

Suzete Jorge 3º ciclo(Departamento de Línguas/ Subcoordendora DT) 

Fernando Simões Encarregado de Educação 
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D
e
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n
iç

ã
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 d
e
 

in
d
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a
d

o
re

s
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e
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u

c
e
s
s
o

 

Reunião para aferição dos indicadores do 

PEA 
Projeto Educativo Início de maio 

R
e
c
o

lh
a
, 
tr

a
ta

m
e
n

to
 e

 a
n

á
li
s
e
 

d
o

s
 i
n

d
ic

a
d

o
re

s
  

Reunião da equipa de avaliação interna: 

 Distribuição de tarefas e de 

documentos para tratamento e análise 

de dados 

Fichas de indicadores de 

sucesso 

Tabelas de recolha de dados 

dos questionários 

junho 2015 

Recolha dos indicadores do PEA Tabelas excel junho 2015 

Reunião da equipa de avaliação interna: 

 Ponto da situação sobre o tratamento 

e análise de dados 

 Preparação do relatório 

Fichas de indicadores de 

sucesso 

 

julho 2015 

8 Setembro de 2015 

24 setembro de 2015 

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

 d
o

s
 r

e
s
u

lt
a
d

o
s
 

Apresentação preliminar de resultados em 

reuniões: 

 geral de professores  

 assistentes técnicos e operacionais 

Powerpoint 
 

setembro de 2015 

Apresentação final dos resultados em 

Conselho Pedagógico 
Relatório out 2015 

Divulgação por email para todos os 

professores 
Relatório out 2015 

Reuniões de Departamento para reflexão e 

apresentação de atividades a integrar nas 

ações de melhoria 

Relatório out 2015 

Apresentação do Relatório ao Conselho 

Geral 
Relatório out 2015 

4 .3. Fichas de Indicadores do PEA    

Foram ajustadas e criadas fichas para recolha dos indicadores a serem preenchidas por: 

 Educadoras do JI 

 Professores titulares de turma do 1º ciclo 

 Diretores de Turma dos 2º e 3º ciclos 

 Coordenadores e subcoordenadores de Departamento. 

 Os dados recolhidos referem-se à totalidade dos alunos matriculados no agrupamento.  

4.4. Relatório 

O presente relatório dá a conhecer a toda a comunidade os resultados obtidos. Apresenta 

uma análise quantitativa do grau de concretização das metas/objectivos com base nos 

indicadores recolhidos nas fontes de informação indicadas no PEA, seguida de uma avaliação 

qualitativa das atividades desenvolvidas para alcançar as metas propostas. 
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No final sugere um conjunto de recomendações, visando a melhoria do processo de 

autoavaliação, que orienta as opções estratégicas para a progressão dos resultados. 

 

5. ANÀLISE POR DOMÍNIO  

5.1.Análise quantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.1. RESULTADOS 

Objetivos Metas Resultados Alcançados 
Cumprimento do 

objetivo 

A.1. 
Melhorar o 
sucesso 
escolar e 
reduzir a 
taxa de 
abandono 
escolar para 
melhorar a 
equidade e 
qualidade 

A.1.1. Subir as taxas de 
sucesso por ano de 
escolaridade, tendo por 
referência os resultados da 
UO e os nacionais obtidos nos 
anos anteriores. 

Taxas de sucesso 
 

Ano 
2013/2014 2014/2015 

Nacional Agrupamento Nacional Agrupamento 

1º Ano 100% 100% 100% 100% 

2º Ano 88,7% 98,5% 89,4% 100% 

3º Ano 94,5% 100% 95,4% 99,0% 

4º Ano 96,0% 99,3% 97,3% 100,0% 

5º Ano 88,2% 98,9% 90,7% 99,2% 

6º Ano 86,3% 94,8% 89,7% 97,7% 

7º Ano 82,0% 92,4% 83,6% 91,0% 

8º Ano 86,0% 90,9% 89,1% 89,2% 

9º Ano 83,1% 87,7% 87,4% 92,4% 

 

A ser cumprido 

A.1.2. Melhorar o desempenho 
nas provas finais – 4º, 6º e 
9ºanos, tendo por referência 
os resultados da UO e os 
nacionais obtidos nos anos 
anteriores  

Taxas de sucesso nas provas finais 
 

Ano 
2013/2014 2014/2015 

Port Mat Port Mat 

4º Ano 84,5% 74,1% 89,0% 73,8% 

6º Ano 85,6% 65,5% 87,3% 80,5% 

9º Ano 80,0 % 48,8 % 75,6% 41,0% 
 

(c/prova nível de escola e sem autopropostos) 
 

Médias nas provas finais de ciclo 
 

Ano 

2013/2014 2014/2015 

Português Matemática Português Matemática 

Nacional 
Agrupa

mento 
Nacional 

Agrupa

mento 
Nacional 

Agrupa

mento 
Nacional 

Agrupa

mento 

4º  62,2% 66,1% 56,1% 61,7% 65,6% 70% 59,6% 60% 

6º  57,9 % 64,2% 47,3% 57,9% 59,6% 67% 51,0% 64% 

9º  56,0 % 58,0 % 53,0 % 48,0% 58% 56% 48% 44% 

 

A ser cumprido 
parcialmente 



8 

 

A.1.3. Aumentar a taxa de 
alunos que transitam sem 
níveis inferiores a 3, tendo 
por referência os resultados 
da UO.  
 
 

Taxa de alunos que transitam sem níveis inferiores a 3: 

Ano 2013/2014 2014/15 

5º  84,6 % 89,1% 

6º  80,4 % 75,0% 

7º  53,8 % 50,5% 

8º  42,1% 56,2% 

9º  51,9 % 48,8% 
 

 
 
 
 
 
 

A ser cumprido  
parcialmente 

 
 

A.1.4. Aumentar o nº de 
alunos com média ≥ 4, tendo 
por referência os resultados 
da UO. 

Alunos com média ≥ 4 
 

Ano 2014/15 

5º  41,7% 

6º  38,3% 

7º  18,0% 

8º  14,5% 

9º  18,8% 
 

Dados a 
comparar 

próximo ano 

A.1.5. Baixar a taxa de 
abandono escolar, tendo por 
referência os resultados da 
UO e os nacionais obtidos nos 
anos anteriores.  

Taxa de abandono escolar 
2013/2014 – 0,26% 
2014/2015 – 0,1% 

A ser cumprido 

A.1.6. Diminuir a taxa de 
absentismo, tendo por 
referência os resultados da 
UO. 

Taxa de absentismo 
2013/2014 – 3,6 % 
2014/2015 -1,2%  
(valores relativos aos 2º e 3ºciclos) 

A ser cumprido 

A.2. Melhorar 
a disciplina no 
Agrupamento 
para 
promover a 
educação 
para a 
cidadania e o 
sucesso 
educativo 

A.2.1. Aumentar o nº de 
turmas com Comportamento 
Bom no final dos períodos, 
tendo por referência os 
resultados da UO. 

 
Turmas com Comportamento Bom/Muito Bom 

 
Ciclo 

2013/14 2014/15 

Bom MB Bom MB 

1º 78,9% 5% 66,7% 0,0% 

2º 36,8% 0% 26,3% 5,3% 

3º 27,3% 0% 20,0% 0,0% 

Agrupamento 51,0% 2% 40,0% 2,1% 

 
 
 
 
 
 

Não está a ser 
cumprido 
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A.2.2. Aumentar o nº de 
alunos incluídos no 
Reconhecimento de Mérito, 
tendo por referência os 
resultados da UO. 

Alunos incluídos no Reconhecimento de Mérito 
 

Ano 2013/14 2014/15 

1º 12,2% 12,2% 

2º 14,3% 21,9% 

3º 19,6% 20,2% 

4º 21,8% 11,9% 

1º ciclo 17,2% 17% 

5º 17,0 % 22% 

6º 20,0 % 22% 

2ºciclo 20,2% 21,7% 

7º 20,0 % 16% 

8º 13,0 % 15% 

9º 14,0 % 19% 

3º ciclo 15,6% 15,8% 

Agrupamento 18,2% 18,7% 

 

 
 
 
 
 
 

A ser cumprido 
(2º e 3º ciclos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.3. Reduzir o nº de 
medidas corretivas, tendo por 
referência os resultados da 
UO. 

Medidas corretivas 

Ciclos 
2013/2014 2014/2015 

Nº Nº 

1º 0 0 

2º 81 46 

3º 173 210 

Total 254 256 

 

A ser cumprido 
parcialmente 

( A ser cumprido 
cumprido no 2º 
ciclo) 

A.2.4. Reduzir o nº de 
medidas disciplinares 
sancionatórias, tendo por 
referência os resultados da 
UO. 

Nº de procedimentos disciplinares dos alunos 
2013/2014 – 20  
2014/2015 - 21 

Não está a ser 
cumprido 
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5.1. 2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Objetivos Metas Resultados Alcançados 
Cumprimento do 

objetivo 

B.1. Melhorar o 
planeamento e 
a articulação 
curricular entre 
ciclos e áreas 
disciplinares 
para melhorar a 
gestão e o 
desenvolviment
o curricular 

B.1.1. Realizar pelo menos, uma 
atividade interdisciplinar, por 
turma, ao longo do ano letivo 

2014/15 - Todas as turmas realizaram pelo menos uma atividade interdisciplinar ao longo do ano 
letivo. 

A ser cumprido 

B.1.2. Realizar pelo menos uma 
atividade com todas as turmas 
para promover a Língua 
Portuguesa como instrumento de 
desenvolvimento de 
competências a todas as 
disciplinas e de estruturação do 
pensamento. 

 
2014/15 - No 2º e 3º ciclos 19 turmas ( em 29 ) realizaram pelo menos uma atividade para 
promover a Língua Portuguesa, no 1º ciclo houve 16 em 18.  

A ser cumprido 
parcialmente 

B.1.3. Realizar as atividades do 
PES incluídas no PTT de cada 
turma para adotar 
comportamentos e estilos de vida 
saudáveis ao longo da vida 

2014/15 - 100% das turmas realizaram as atividades propostas pelo PES inscritas no PTT. A ser cumprido 

B.2. Melhorar 

práticas que 

incentivem o 

envolvimento 

dos alunos e a 

qualidade das 

aprendizagens, 

com impacto na 

elevação dos 

níveis de 

escolaridade 

 

B.2.1. Utilizar metodologias 
ativas e diversificar estratégias 
no processo de ensino/ 
aprendizagem para melhorar o 
envolvimento dos alunos na 
aprendizagens. 

2014/15 - No 2º e 3º ciclos todas as turmas (exceto 1) realizaram atividades com recurso à TIC e 
realizaram trabalho autónomo com a turma (pelo menos uma vez/período)  
No 1º ciclo 12 turmas em 18 realizaram trabalho autónomo e 11 realizaram atividades com recurso 
às TIC. 
No 1º ciclo, cada turma realizou, em média, 2,8 visitas de estudo por ano. Nos 2º e 3º ciclos, o 
número foi de 2,3 visitas. 

A ser cumprido 

B.2.2. Monitorizar a aplicação em 
sala de aula do projeto 
”Diferenciação pedagógica” a 
pelo menos 50% dos docentes que 
participaram na ação de 
formação. 

2014/15 - Foram realizadas sessões diversas de trabalho com colegas individualmente para 
apoio/acompanhamento nomeadamente: organização do trabalho autónomo dos alunos,  
organização do trabalho em projectos e auto avaliação dos alunos-parâmetros e critérios. 
 
2014/15 - Foram realizadas 2 sessões conjuntas para partilhas de práticas e reflexão sobre o 
trabalho de alunos em projectos e sobre regulação/avaliação. 
 
 
 

A ser cumprido 

 B.2.3. Generalizar a supervisão 
da prática pedagógica em todos 
os Departamentos para melhorar 
a qualidade dos processos de 
aprendizagem e o 
desenvolvimento profissional 
através da análise construtiva das 
práticas 

2014/15 - Após leitura e análise dos relatórios dos departamentos verifica-se que todos os 
professores do agrupamento estiveram envolvidos no processo da supervisão da prática 
pedagógica.  

A ser cumprido 
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B.2.4. Melhorar as medidas de 
promoção de sucesso, adequando 
as medidas previstas nos 
normativos às necessidades 
educativas dos alunos, tendo por 
referência os resultados da UO 
obtidos nos anos anteriores. 

 
Ano 

2014/15 

Port Mat Ing Fr  FQ Parcerias Tutoria PLNM 

5º 54* 68* 33*     7 2   

6º 61* 63* 19*     6 6   

7º 18 14       5 1   

8º 14 16   7 1     1 

9º 8 15 3 6 3       

2º ciclo 115 131 52 0 0 13 8 0 

3º ciclo 40 45 3 13 4 5 1 1 

Total 155 176 55 13 4 18 9 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Apoio ao estudo 

Tendo em conta os resultados obtidos (taxa de sucesso verificada na meta A.1.1) conclui-se 
que as medidas são adequadas. 

A ser cumprido 

 B.2.5. Utilizar o Centro de 
Recursos para realizar atividades 
promotoras da leitura, da 
literacia e do desenvolvimento 
curricular, pelo menos uma vez 
por ano e por turma. 

2014/15 - Todas as turmas participaram na sessão “ Contador de histórias “ que se realizou na 
biblioteca bem como a Feira do Livro com leitura de texto pela Coordenadora da Biblioteca. 
 
2014/15 - No 1º ciclo 16 turmas em 18 realizaram atividades no CR 
No 2º e 3º ciclos 23 turmas em 29 realizaram atividades promotoras da Leitura, literacia e do 
desenvolvimento curricular no CR  pelo menos uma vez por ano 

A ser cumprido 

 B.2.6. Melhorar a adequação das 
respostas educativas aos alunos 
com NEE, através da realização 
de reuniões periódicas entre os 
intervenientes envolvidos nos PEI 
e da formação sobre estratégias 
mais ajustadas a cada caso. 

2014/15 - Para cada aluno com NEE, realizaram-se pelo menos 3 reuniões por ano com DT, 
professor do Ensino especial e Encarregado de educação. 
 
2014/15 - Todos os professores participaram em pelo menos uma sessão /Ciclo de conferências 
sobre temas no âmbito da Educação Especial. 
 

A ser cumprido 

 

B.2.7. Melhorar os resultados a 
português e matemática das 
turmas do 3ºciclo, até final do 
ciclo (2016), através do 
desenvolvimento de projetos 
(Projeto Saber+ 8ºB e 8ºC) tendo 
por referência os resultados de 
2014   

2014/15 - Em termos da aprendizagem dos alunos envolvidos no projeto Saber+, verificou-se a 

seguinte evolução (taxa de sucesso):  

Turmas 

2014/15 

Português Matemática 

1º P 3º P 1º P 3º P 

8ºB 56,7% 86,7% 56,7% 73,3% 

8ºC 50% 76,5% 55,6% 70,6% 

 

 

 

 

Nota: As turmas envolvidas no projeto de 2015 diferem das de 2014. Houve junção de duas turmas 

e alguns alunos só  participaram no Projeto Saber+ no ano letivo 2014/15. 

A ser cumprido 
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 B.2.8. Assegurar a participação 
de pelo menos 90% dos alunos do 
9ºano e 75% dos EE no processo 
de Orientação Vocacional 

2014/15 - Todas as turmas de 9º (80 alunos) realizaram atividades de Orientação vocacional. 79 
alunos realizaram os testes vocacionais.  
Foi estabelecido pelo menos um contacto entre o SPO e EE em 96% dos EE. 68% dos EE 
participaram nas sessões de informação. Os restantes foram posteriormente contactados pelo 
SPO. 

A ser cumprido 

 B.3.1 Realizar a auto e 
heteroavaliação em todas as 
disciplinas, com todos os alunos, 
como estratégia de regulação e 
corresponsabilização.  

 
2014/15 - No 1º ciclo todas as turmas realizaram a  auto e heteroavaliação  
 
No 2º e 3º ciclos todas as turmas realizaram a auto-avaliação. A hetero-avaliação foi feita por pelo 
menos 50% das disciplinas.  
 

A ser cumprido 
parcialmente 

B.3. Consolidar 
a monitorização 

avaliação das 
aprendizagens 

como 
ferramenta 

reguladora com 
impacto no 

planeamento e 
na organização 
das práticas de 

ensino 

B.3.2 Aplicar o mesmo teste a 
todas as turmas do mesmo ano, 
pelo menos uma vez no ano, para 
aferir as aprendizagens e 
implementar estratégias de 
superação das dificuldades 
registadas.  

2014/15 - Todas as disciplinas, (exceto EV, ETe EF) aplicaram pelo menos uma vez no ano o 
mesmo teste. 
 
 

A ser cumprido 

B.3.3. Monitorizar a eficácia das 
medidas de apoio no final de 
cada período nos conselhos de 
turma/conselhos de docentes e 
departamentos para melhorar 
práticas com impacto no 
desempenho dos alunos tendo por 
referência os resultados de 2014. 

 Transição dos PAP por  tipos de PAP  2014/15 

Ano PAP 
PAP- 3 ou + níveis <a3 PAP-1ou2 níveis<a3 

Nº Transita % Nº Transita % 

5ºano 73 18 17 94% 55 55 100% 

6ºano 89 44 36 82% 45 45 100% 

7ºano 63 39 29 74% 24 24 100% 

8ºano 45 27 20 74% 18 18 100% 

9ºano 48 33 32 97% 15 15 100% 

T 2ºC 162 62 53 85% 100 100 100% 

T 3ºC 156 99 81 82% 57 57 100% 

TOTAL 318 161 134 83% 157 157 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimento dos planos (0 níveis < a 3) por tipo de planos 2014/15 

Ano PAP 
3ou + <niveis 3 1ou2 niveis <2 Total 

Nº Cumprido % Nº Cumprido % Cumpridos % 

5ºano 73 18 4 22% 55 48 87% 52 71% 

6ºano 89 44 4 9% 45 33 73% 37 42% 

7ºano 63 39 1 3% 24 13 54% 14 22% 

8ºano 45 27 5 19% 18 13 72% 18 40% 

9ºano 48 33 3 9% 15 11 73% 14 29% 

T 2ºC 162 62 8 13% 100 81 81% 89 55% 

T 3ºC 156 99 9 9% 57 37 65% 46 29% 

TOTAL 318 161 17 11% 157 118 75% 135 42% 

 

        A monitorização da eficácia das medidas de apoio foi feita ao longo do ano em conselho de 

turma/conselhos de docentes e departamentos. 

        A taxa de sucesso dos PAP-1ou2 níveis<a 3  é de 100%.  
        Relativamente aos  PAP- 3 ou + níveis < a 3, a taxa de sucesso é, em média, de 83%. 

A ser cumprido 
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5.1. 3. LIDERANÇA E GESTÃO 

Objetivos Metas Resultados Alcançados 
Cumprimento do 

objetivo 

C.1.Melhorar a 
capacitação 
organizacional, 
como 
ferramenta 
estratégica, 
promovendo a 
liderança e a 
formação 

C.1.1. Alinhar as ordens de 
trabalho das reuniões dos 
diferentes órgãos e estruturas 
com o plano estratégico do 
Agrupamento, pelo menos uma 
vez por período.  

2014/15 - As temáticas das ordens de trabalho, nomeadamente: análise do relatório 
de avaliação interna, proposta e avaliação do PAA/PTT, análise dos resultados 
escolares dos alunos, estratégias para melhorar os resultados, acções de melhoria, 
vão ao encontro do plano estratégico do agrupamento e são desenvolvidas de forma 
intencional e conjugada para alcançar as metas definidas.  

A ser cumprido 

C.1.2. Mobilizar as lideranças 
intermédias para promover uma 
cultura de corresponsabilização 
participativa através do 
trabalho de equipa em torno do 
plano estratégico. 

2014/15 - O desempenho das competências das lideranças intermédias em torno das 
metas do PEA leva à mobilização da respetiva equipa.  
Os relatórios finais das diferentes estruturas testemunham a coordenação do 
trabalho realizado em equipa. Incluem a análise das metas PEA, a coordenação e 
planificação das atividades pedagógicas e do PAA, o processo de avaliação dos 
resultados dos alunos e das opções estratégicas de melhoria, a avaliação do 
desempenho docente, o acompanhamento e formação de professores.  
A coordenação e a avaliação/reflexão destas acções e do seu impacto promovem, 
incentivando a participação responsável de cada um na operacionalização do plano 
estratégico do agrupamento. 
O contexto de troca de experiência e cooperação constitui ele próprio uma 
ferramenta estratégica para aumentar o impacto da liderança. 

A ser cumprido 

C.1.3. Participar em pelo menos 
uma ação de formação, por 
pessoa, com vista à qualificação 
e o desenvolvimento profissional 
dos elementos da comunidade 
educativa até 2017. 

2014/15 - A formação continua a ser incrementada com ações dirigidas aos vários 
intervenientes. Envolve os recursos da escola, parcerias com várias entidades e ações 
externas. 
Os dados recolhidos indicam que 70% dos docentes já fizerem pelo menos uma ação 
de formação creditada ou não creditada. 
Todos os docente estiveram envolvidos na ação de melhoria “Generalização da 

supervisão da prática letiva em sala de aula” que contribuiu significativamente para 

promover o desenvolvimento profissional.  

Em julho realizou-se  mais uma troca de experiências, organizada pela coordenação 
dos DT e pela coordenadora 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”. 
A direcção dinamizou uma reunião geral de departamentos para partilhar as boas 
práticas existentes no agrupamento. 
Durante o periodo não letivo do final do 1º período , as docentes de Educação 
Especial dinamizaram uma ação dirigida às assistentes operacionais no âmbito do 
Autismo. 

A ser cumprido 
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C.1.4 Manter ou aumentar o nº 
de parcerias com entidades 
locais, de ensino superior e 
outras instituições de 
referência. 

2014/15 - Na consolidação das parcerias existentes registou-se um aumento de novos 
projetos e o alargamento a novos alunos/ turmas. 
Foi assinado um novo protocolo com a Faculdade de Psicologia da Universidade de 
Lisboa 
 
 

A ser cumprido 

C.1.5. Adequar ao agrupamento 
e divulgar os critérios 
orientadores da organização do 
ano letivo sobre constituição das 
turmas, elaboração de horários 
e distribuição de serviço. 

2014/15 - Os critérios adequados ao agrupamento constam do PEA, do Plano de 
estudos do Agrupamento e do RI actualizado em dezembro de 2014. Revistos após a 
publicação dos normativos mais recentes foram ratificados no Conselho Geral de 7 de 
julho de 2015 e encontram-se disponíveis no site do agrupamento. 

A ser cumprido 

 
C.1.6. Reduzir os custos de 
funcionamento em 5% até 2017. 
 

 Água Eletricidade Consumíveis Papel Economato 

2011 23003€ 23813,26€ 21161,00€ 2189,52€ 9848,93€ 

2012 27257.83€ 28469.59€ 11996,07€ 2276.55€ 12321.9€ 

2013 25865,01€ 31617,50€ 13233,74€ 4532,55€ 7308,85€ 

2014 21338,34€ 28214,20€   9033,28€ 3936,02€ 6638,51€ 

 

A ser cumprido 

C.2. Consolidar 
a autoavaliação 
através da 
melhoria da 
monitorização 
das ações para 
aumentar o 
impacto 
organizacional 
nos resultados 

C.2.1. Consolidar o modelo IGEC 
com a monitorização de todos os 
indicadores do PEA nos 
CT/conselhos de Docentes e nos 
Departamentos 

2014/15 - O modelo da IGEC continua a ser consolidado com a mobilização dos 
DT/Conselho de Docentes e Departamentos envolvidos no preenchimento das grelhas 
dos indicadores e na sua reflexão como orientadores para os necessários ajustes. 
Continuar-se-á a melhorar a formulação dos indicadores e dos objetivos para tornar a 
cultura de auto-avaliação cada vez mais profícua. 

A ser cumprido 

C.2.2. Realizar a monitorização 
de todas as ações de melhoria e 
da qualidade do impacto pela 
verificação dos resultados. 

2014/15 - Todas as equipas das ações realizaram a avaliação intermédia em março 
2015 e a avaliação anual em julho de 2015. 
Os responsáveis pelas acções dinamizaram as atividades planeadas, envolveram os 
intervenientes na sua realização e tendo em conta os resultados obtidos 
monitorizaram o impacto das acções. 
Para ajudar a estruturar as acções e a respetiva monitorização, facilitar a recolha de 
dados e e tornar mais clara a divulgação foi utilizada para todas as acções a mesma 
matriz. 

A ser cumprido 

C.2.3. Melhorar o grau de 
satisfação dos utentes relativo 
ao serviço educativo. 

2014/15 - No sentido de envolver os participantes no processo de autoavaliação e 
ainda com o objetivo de melhorar os questionários de satisfação, tornando-os mais 
claros e úteis, estes foram analisados nos diversos departamentos no final do ano 
letivo serão aplicados durante o período de vigência deste PEA. 

A ser cumprido 
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5.2 ANÁLISE QUALITATIVA 

5.2.1. RESULTADOS 

Este ano os alunos continuaram a apresentar resultados acima dos valores das taxas de sucesso 

nacionais em todos os anos de escolaridade. Comparando as taxas de transição com o ano anterior, 

registou-se no agrupamento, de uma forma geral, uma subida ligeira nos seus valores (Meta A.1.1.). 

  Nos últimos anos, tinha-se registado uma diferença significativa entre os resultados alcançados nos 

2º e 3º ciclos; a partir do ano 2012/2013 essa diferença tem vindo a diminuir, tendência que continua a 

verificar-se nos dois últimos anos em análise.  

  Esta diferença de resultados entre ciclos estaria associada em parte a variáveis de contexto 

económico, social e cultural já referenciadas no PEA anterior. A redução de turmas do 2º para o 3º ciclo 

acentua a concentração de alunos com problemas psicossociais e socioeconómicos e com graves 

necessidades educativas especiais de carácter permanente (CEI) que optam pela nossa escola em primeiro 

lugar. A esta elevada percentagem de jovens junta-se um número ainda significativo de alunos, sempre 

com níveis mais baixos de desempenho, que regressa ao nosso agrupamento na transição de ciclo, por não 

ter vaga na ESQM. 

  Esta situação tem conduzido a ações que têm como objetivo contrariar a persistência de elevados 

níveis de insucesso interno em algumas disciplinas do 3º ciclo. Estas ações procuram melhorar o 

desempenho dos alunos de modo a permitir-lhes um progresso efetivo na aprendizagem nomeadamente a 

ação de melhoria “Saber +”. 

  A análise dos resultados verificados nos dois últimos anos leva-nos a pensar que as referidas ações 

têm vindo a revelar-se eficazes, apesar de ao nível das provas finais a situação ainda não ser a desejável. 

Na análise comparativa da taxa de sucesso nas provas finais (Meta A.1.2.) verifica-se uma subida, 

de uma forma geral, entre os resultados de 2013/14 e 2014/15, nas provas de 4º e 6º anos, tanto a 

Português como a Matemática (de salientar o aumento significativo na taxa de sucesso de Matemática do 

6º ano de 65,5% para 80,5%). Nas provas de 9º ano, pelo contrário, como foi acima referido, a taxa de 

sucesso diminuiu às duas disciplinas (Português sofreu uma descida de 4,4%, apesar da percentagem se 

manter no bom - 75,6%; Matemática sofreu uma descida mais acentuada de 48,8% para 41,0%). 

As médias obtidas pelos alunos do nosso agrupamento foram superiores às médias nacionais nestes 

dois últimos anos (com a exceção de Matemática e de Português do 9º ano em 2014/2015). 

Comparando as médias do agrupamento nas provas finais de ciclo nos dois últimos anos, verifica-se 

que a disciplina de Matemática, no 4º ano sofreu uma ligeira descida (de 61,7% para 60,0%), no 6º ano 

aumentou de 57,9% para 64,0% e no 9º ano desceu de 48% para 44%. Na disciplina de Português, tanto no 

4º ano como no 6º ano, as médias melhoraram (de 66,1% para 70% e de 64,2% para 67% respetivamente); 

apenas no 9º ano se registou uma ligeira descida (de 58,0% para 56%).  

Procura-se monitorizar a qualidade do sucesso, através da análise dos indicadores: taxa de alunos 

que transitam sem níveis inferiores a 3 (Meta A.1.3.) e alunos com média igual ou superior a 4. (Meta 

A.1.4). Relativamente ao Obj.A.1.3. verifica-se que no 2º ciclo esta taxa é bastante elevada nos dois anos 

em estudo, o que não se verifica no 3º ciclo; no entanto, registou-se uma melhoria acentuada no 8º ano 

(de 42,1% para 56,2%). No que diz respeito à Meta A.1.4. a percentagem de alunos com média igual ou 
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superior a 4, é bastante apreciável no 5º e 6º anos (41,7% e 38,3% respetivamente) não sendo tão 

significativa no 3º ciclo.    

A taxa de abandono (Meta A.1.5.), inicialmente já pouco considerável, tem vindo a decrescer 

devido, em grande parte, às práticas de monitorização da assiduidade dos alunos (Meta A.1.6.) pelos 

diretores de turma, aos sistemáticos contactos com os EE, à deteção atempada dos alunos em situação de 

risco e à articulação com as diferentes entidades no seu acompanhamento e encaminhamento. 

O clima de aprendizagem e o investimento no desenvolvimento cívico tem sido uma prioridade da 

escola no sentido de melhorar o comportamento dos alunos, o envolvimento e a qualidade da 

aprendizagem e consequentemente os resultados escolares académicos e sociais. 

O número de turmas com comportamento Bom/Muito Bom (Meta A.2.1.) diminuiu no período em 

consideração (de 53% para 42,1%), apesar de os valores continuarem a ser bastante razoáveis, em especial 

no 1º e 2º ciclo. 

A inclusão do reconhecimento de mérito (Meta A.2.2.) nos indicadores de sucesso pretende 

promover um maior envolvimento dos alunos na vida da comunidade educativa indo ao encontro da visão 

do agrupamento: desenvolvimento global dos alunos nas suas componentes cultural, ambiental e social. A 

percentagem de alunos incluídos no reconhecimento de mérito aumentou ligeiramente a nível global no 

agrupamento, havendo a registar um aumento mais significativo no 2º ciclo.  

Para promover a educação para a cidadania o agrupamento decidiu pela atribuição em todas as 

turmas do 2º e 3º ciclo da oferta de componente curricular complementar, designada por Educação para a 

Cidadania, ministrada sempre pelo Diretor de Turma (um tempo ao longo do ano letivo). Neste tempo são 

desenvolvidas várias actividades, algumas em conjunto com outras turmas ”Partilhas de Saberes”, outras 

em parcerias com entidades exteriores, programas de empreendedorismo da JAP, ou serviços da escola, 

sessões de Orientação Vocacional, e outras atividades no âmbito da Cidadania, na qual se inclui a 

implementação dos Planos de Emergência. O Desporto Escolar, o Tagarela, bem como a implementação 

das assembleias de turma, têm sido utilizados como estratégias promotoras de valores cívicos e maior 

participação dos alunos na vida da comunidade. 

O número de medidas corretivas (Meta A.2.3.) diminuiu quase para metade no 2º ciclo, tendo 

aumentado no 3º ciclo, o que leva a que o valor global dos dois ciclos se tenha mantido quase igual nos 

dois últimos anos em estudo. 

Os procedimentos disciplinares (Meta A.2.4.) refletem o trabalho realizado no sentido da 

prevenção e da contenção da indisciplina, na medida em que são valores pouco elevados, não tendo 

sofrido praticamente alterações. Nesta contenção é de salientar que a aplicação de medidas disciplinares 

esteve sempre, antes e depois, associada a um acompanhamento dos alunos pela escola e, na maioria das 

situações a uma intervenção multidisciplinar articulada com a Saúde Escolar e com as CPCJs.  

Em resumo, comparando os resultados obtidos no período em análise, podemos dizer que se registou 

uma melhoria na globalidade dos indicadores. No entanto, é de ter em conta que algumas mudanças, 

principalmente em grupos mais complexos, não se produzem de imediato, além de que o público-alvo 

varia ao longo dos anos. 
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5.2.2 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

   A escola cria condições para melhorar práticas que incentivam o envolvimento dos alunos e a 

qualidade das aprendizagens, através do planeamento e articulação, da melhoria das práticas de ensino e 

da monitorização e avaliação das aprendizagens.  

   Concretiza a articulação vertical e horizontal do currículo. O trabalho de sequencialidade entre 

anos e ciclos de ensino, uma acção de melhoria, inclui atividades realizadas conjuntamente, a 

implementação de estratégias de transição de ciclo e a reflexão sobre as práticas educativas numa lógica 

de continuidade curricular e pedagógica que favorece a melhoria dos processos educativos.  A 

articulação intra e interdisciplinar de conteúdos formaliza-se, também, nas atividades incluídas no GARE e 

nos PTT delineados, realizados e avaliados em Conselho de Turma. De acordo com os indicadores todas as 

turmas participaram ativamente nas atividades do PAA e dos Planos de Turma (Meta B.1.1.), tendo todas 

as turmas (100%) realizado pelo menos uma atividade de natureza interdisciplinar. 

  Na concretização da articulação vertical são várias as atividades do 1º ciclo desenvolvidas pelos 

alunos na escola sede, nomeadamente no âmbito da Educação Física e da BECO que inclui vários concursos 

e atividades de leitura. Estas iniciativas funcionam também como facilitadoras da transição de ciclo e 

promovem o desenvolvimento de pertença ao agrupamento. 

  Planificada a ação educativa, a operacionalização do currículo segue as estratégias expressas no 

PTT. As metodologias ativas, interativas e experimentais constituem estratégias transversais cada vez 

mais utilizadas, de forma a melhorar o envolvimento dos alunos e rentabilizar os recursos educativos 

existentes, designadamente as tecnologias da informação e comunicação. No 2º e 3º ciclos todas as turmas 

(exceto uma) realizaram atividades com recurso às TIC e trabalho autónomo, pelo menos uma vez por 

período. No 1º ciclo, 66,7 % das turmas realizaram trabalho autónomo e 61% realizaram trabalho com 

recurso às TIC (MetaB.2.1.). Ainda no âmbito das práticas que incentivam o envolvimento dos alunos e 

qualidade das aprendizagens, concretamente em relação à “Diferenciação pedagógica” (Meta B.2.2.) 

foram realizadas sessões diversas de trabalho com professores individualmente para 

apoio/acompanhamento, nomeadamente: organização do trabalho autónomo dos alunos, organização do 

trabalho em projetos e auto avaliação dos alunos-parâmetros e critérios. Foram realizadas 2 sessões 

conjuntas para partilhas de práticas e reflexão sobre o trabalho de alunos em projetos e sobre 

regulação/avaliação. 

No que se refere à generalização da supervisão da prática pedagógica em todos os Departamentos 

(Meta B.2.3.), todos os professores do agrupamento (com raras exceções devidamente justificadas) 

estiveram envolvidos no processo da supervisão da prática pedagógica. 

  Para promover a Língua Portuguesa como instrumento de desenvolvimento de competências em 

todas as disciplinas e de estruturação de pensamento, nos vários Conselhos de Turma e Conselho de 

Docentes do 1º ciclo foram concertadas estratégias e realizadas atividades com a participação de alunos 

de todo o agrupamento (Meta B.1.2.). A Semana da Leitura e o Concurso de Leitura, Sessões de Conto, 

Feira do Livro, Encontro com Autores, são exemplos de algumas destas ações que simultaneamente 

confluem para várias metas do PEA, neste caso a articulação entre disciplinas e ciclos e a promoção da 

Língua Portuguesa. A BECO, um recurso motivador e facilitador das aprendizagens, desenvolveu um 

abrangente conjunto de atividades promotoras da leitura e da literacia (Meta B.2.5.), incluídas no GARE.  
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  No âmbito da sensibilização para a conservação do património e da ligação com o meio todas as 

turmas realizaram pelo menos 1 visita de estudo durante o ano letivo, cada turma realizou, em média, 2,8 

visitas de estudo no 1º ciclo por ano e 2,3 no 2º e 3º ciclos.  

  Todas as turmas (100%) realizaram as atividades propostas pelo PES inscritas no PTT (Meta B.1.3). 

Todos os alunos foram abrangidos pelas atividades de Orientação Vocacional dirigidas aos alunos 

do 9ºano (Meta B.2.8). Foi estabelecido pelo menos um contacto em 96% dos EE. 68% dos Encarregados de 

Educação desses alunos participaram nas reuniões.   

O desenvolvimento vocacional, uma das dimensões do desenvolvimento global, é assegurado pelo 

SPO que trabalha em conjunto com os alunos, professores e encarregados de educação na promoção do 

sucesso escolar e da aprendizagem ao longo da vida, numa vertente preventiva e de acompanhamento e, 

quando adequado, no encaminhamento das situações de reorientação do percurso escolar. 

  A escola está mobilizada e mobiliza a comunidade no acompanhamento do elevado número de 

alunos com necessidades educativas especiais. O trabalho articulado entre docentes do ensino regular, os 

docentes de Educação Especial, o SPO e os pais/encarregados de educação contribuem para a qualidade 

da resposta educativa prestada às crianças e aos alunos e, em consequência para a sua melhor inclusão, 

tendo sido realizadas pelo menos três reuniões por ano com o DT, professor Educação Especial e EE. (Meta 

B.2.6.). A organização dos apoios e das medidas específicas dos alunos com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente está orientada para o sucesso educativo e no caso dos CEI- Currículos 

Específicos Individuais com a funcionalidade das atividades centradas nos contextos de vida para 

autonomia e inclusão social. Para melhorar o envolvimento de todos alunos nas diferentes aprendizagens 

melhorou-se, também, a articulação dos diferentes serviços envolvidos e melhorou-se a adequação das 

respostas educativas através da Formação, nomeadamente a participação de todos os docentes do Ensino 

Especial no Ciclo de Conferências sobre temas no âmbito da EE. 

  Na avaliação dos alunos existe consistência entre ensino, aprendizagem e avaliação. São utilizadas 

modalidades e instrumentos diversificados. As práticas de elaboração conjunta de instrumentos de 

avaliação, de testes e de critérios de correcção, cada vez mais generalizadas, foram reforçadas com o 

alargamento das disciplinas em que foram elaboradas provas aferidas. A autoavaliação e a heteroavaliação 

dos alunos são incrementadas como estratégias de regulação e corresponsabilização dos alunos (Meta 

B.3.1). Nos 1º, 2º e 3º ciclos todos os alunos em todas as disciplinas realizaram autoavaliação. A 

heteroavaliação foi realizada por 100% das turmas de 1º ciclo e por, pelo menos, 50% das turmas de 2º e 3º 

ciclos. 

Para aferir as aprendizagens e implementar estratégias de superação das dificuldades registadas, todas as 

disciplinas, aplicaram pelo menos uma vez no ano o mesmo teste, com exceção de EV, ET e EF (Meta 

B.3.2.). 

  A monitorização da avaliação e dos resultados dos alunos tem conduzido a medidas de promoção 

escolar e à avaliação do seu impacto. Neste sentido, deu-se continuidade às respostas educativas 

adaptadas às necessidades dos alunos, nomeadamente a acção de melhoria ”Saber +” em duas turmas do 

8ºano. Estas turmas apresentam nas disciplinas de Português e Matemática uma evolução significativa.  

  As várias respostas educativas pensadas para as diferentes turmas estão formalizadas nos PTT e 

nos alunos que apresentam um ou mais nível inferior a 3 nos respetivos Planos de Acompanhamento 
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Pedagógico. Os PAP elaborados e monitorizados nos Conselhos de Turma identificam as dificuldades, 

definem as estratégias, monitorizam a evolução escolar destes alunos e assumem a forma de compromisso 

assinado por DT, aluno e EE. As medidas de promoção escolar podem envolver, também, a colaboração do 

SPO, e/ou de outras instituições exteriores à escola, na área da Saúde e Social. A monitorização da 

eficácia das medidas de apoio foi feita ao longo do ano em conselho de turma/conselhos de docentes e 

departamentos. A taxa de sucesso dos PAP-1ou2 níveis<a 3  é de 100%. Relativamente aos  PAP- 3 ou + 

níveis < a 3, a taxa de sucesso é, em média, de 83%. 

Nas medidas promotoras de sucesso é de salientar o alargamento do modelo das parcerias, 

implementado na escola há vários anos para os alunos abrangidos pelo DL 3/2008, aos outros alunos 

quando os recursos disponíveis o possibilitam. Na gestão dos escassos recursos no âmbito destas medidas 

também são privilegiadas as tutorias solicitadas pelos Conselhos de Turma (Meta B.2.4.). 

 

5.2.3. LIDERANÇA e GESTÃO 

  

As ordens de trabalho das reuniões realizadas pelas diversas equipas estão alinhadas com as metas 

do PEA (Meta C.1.1.) e as acções são delineadas em torno do plano estratégico do agrupamento. Para 

alcançar uma melhoria sustentada nos resultados em sucessivos Conselhos Pedagógicos foi solicitado às 

diferentes estruturas e serviços para conjugarem a intencionalidade das acções com o plano estratégico do 

agrupamento e, simultaneamente, refletirem sobre o impacto dessas ações nos resultados que temos 

vindo a obter. Desta forma todos têm participado na implementação e avaliação do plano estratégico do 

agrupamento, dando-se passos significativos no sentido da melhoria global da prestação do serviço 

educativo, do reforço do acompanhamento da prática letiva e da valorização as lideranças intermédias. 

A direção e as lideranças intermédias têm promovido o envolvimento dos pares, mobilizando-os 

para conjugar sinergias que facilitam a realização e a avaliação das atividades planeadas. Os relatórios 

finais das diferentes lideranças registam as ações desenvolvidas e a respetiva avaliação. Este compromisso 

das lideranças num trabalho de equipa em torno do plano estratégico tem ajudado a promover a 

participação responsável dos vários intervenientes (Meta C.1.2), com impacto na melhoria da prestação 

do serviço educativo. Este alargamento do enfoque ao desenvolvimento organizacional torna a escola 

numa comunidade de aprendizagem com planos de ação bem focados nas metas definidas e produz 

melhorias ao nível da liderança e da gestão que conduzem à melhoria de resultados. 

O trabalho colaborativo dinamizado pelas lideranças aliado ao bom relacionamento interpessoal 

existente proporcionam o acompanhamento do desempenho profissional de todos os intervenientes, 

apoiando os que mais necessitam desse suporte e a integração dos docentes e de outros trabalhadores 

colocados na escola, consolidando, as boas práticas do agrupamento. A mobilização e a capacidade de 

prevenir e resolver conflitos têm favorecido um ambiente de empenho promotor de uma cultura de 

corresponsabilização participativa.   

  A formação no agrupamento, incrementada com acções dirigidas aos vários intervenientes, tem 

potenciado a bolsa de formadores internos e a troca de experiências dirigida a todos os docentes. Todos os 

docentes, com exceção dos casos de doença prolongada, estiveram envolvidos na ação de melhoria 

“Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula”, que contribuiu significativamente para 
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promover o desenvolvimento profissional. A reunião geral de departamentos agendada pela direcção no 

final do ano letivo e a ação organizada pela coordenação dos DT e pela coordenadora 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”, enquadram-se também, 

nesta meta. Os dados recolhidos indicam que, este ano, 70% dos docentes já fizerem pelo menos uma ação 

de formação creditada ou não creditada (Meta C.1.3). 

  Nas parcerias registou-se o alargamento dos projetos a novos alunos/ turmas e foi assinado um 

novo protocolo com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (Meta C.1.4).  

Os documentos estruturantes da acção educativa foram atualizados de forma a estarem 

consistentes com as orientações dos normativos publicados (Meta C.1.5). A página do Agrupamento, o 

correio electrónico, o INOVAR, o GARE e a plataforma Moodle têm facilitado as ligações na escola e entre 

esta a comunidade, generalizando práticas eficazes.  

Os recursos do agrupamento são geridos criteriosamente visando um desempenho eficiente e a 

satisfação de todos. A gestão financeira encontra-se alinhada com as prioridades estabelecidas, 

designadamente a concretização das atividades previstas no Plano Anual. Relativamente ao ano 2014 

registou-se uma redução de custos (Meta C.1.6)  

  A autoavaliação continua a ter como referencial o modelo da IGEC sustentado nas metas do PEA 

(Meta C.2.1). Este processo envolveu a monitorização das metas de acordo com os indicadores definidos e 

apresentados neste relatório anual.  

A monitorização do plano de melhoria (Meta C.2.2) incluiu a monitorização de todas as ações que 

o constituem. As ações implementadas este ano letivo por áreas de intervenção são as seguintes: 

 - Respostas pedagógicas com vista à qualidade das aprendizagens 

        . Projeto Saber+ 

        . Articulação vertical e transversal do Português 

        . Inclusão e Disciplina 

        . Práticas de diferenciação pedagógica 

 - Desenvolvimento profissional dos docentes 

         . Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula 

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

Pedagógica” 

         . Formação “Diferenciação Pedagógica”  

- Monitorização das ações de melhoria 

          . Monitorização dos processos subjacentes às ações de melhoria 

 Estes planos de ação foram elaborados com base numa matriz comum. Todas as acções estavam bem 

planeadas e orientadas para os objetivos propostos. Todas as equipas responsáveis envolveram os 

intervenientes e a globalidade das atividades foi realizada. Todas as equipas das ações realizaram a 

avaliação intermédia em Março 2015 e a avaliação anual em julho de 2015. 

  No início deste ciclo de avaliação auscultaram-se nos departamentos os docentes relativamente aos 

questionários de satisfação a aplicar (Meta C.2.3). Pretendeu-se melhorar os respectivos questionários, 

tornando-os mais claros para todos de forma a orientar e ajustar a intervenção. Serão aplicados durante o 
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período de vigência deste PEA. 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

Para promover o progresso das aprendizagens e dos resultados do agrupamento sugere-se a 

continuidade das ações incluídas no plano de melhoria para 14/17. As ações a decorrer continuam em 

estreita relação com os diagnósticos efetuados incidindo nos aspetos considerados fundamentais na ação 

educativa. 

De forma a otimizar o impacto da autoavaliação nas recomendações identificaram-se metas e 

indicadores que levantaram dificuldades na respetiva monitorização para serem reformulados com o 

contributo dos departamentos.  

Objetivos Metas A reformular 

B.2. Melhorar práticas que 
incentivem o envolvimento 
dos alunos e a qualidade das 
aprendizagens, com impacto 
na elevação dos níveis de 
escolaridade 

B.2.4. Melhorar as medidas de promoção de 
sucesso, adequando as medidas previstas nos 
normativos às necessidades educativas dos 
alunos, tendo por referência os resultados da UO 
obtidos nos anos anteriores. 

Indicadores  
- Nº de alunos por apoio ao estudo 
(2º ciclo) /Nº de alunos com apoio 
educativo (1º ciclo) 
- Nº de parcerias; Nº de tutorias 
- Nº de apoios no 3ºciclo; Nº de 
alunos PLNM; Nº PAP 

B.3. Consolidar a 
monitorização avaliação das 
aprendizagens como 
ferramenta reguladora com 
impacto no planeamento e na 
organização das práticas de 
ensino 

B.3.2. Aplicar o mesmo teste a todas as turmas 
do mesmo ano, pelo menos uma vez no ano, para 
aferir as aprendizagens e implementar 
estratégias de superação das dificuldades 
registadas. 

Reformulação de objetivo  
Grupos disciplinares com poucas 
turmas e mesmo professor- que 
aferição? 

B.3.3. Monitorizar a eficácia das medidas de 
apoio no final de cada período nos conselhos de 
turma/conselhos de docentes e departamentos 
para melhorar práticas com impacto no 
desempenho dos alunos tendo por referência os 
resultados de 2014. 

Indicadores  
- Resultados dos alunos NEE por 
período 
- Nº de PAP ao longo dos períodos 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A monitorização integrada dos resultados alcançados e das ações implementadas continua a ser 

objeto de reflexão conjunta para melhorar o impacto nas áreas em que os resultados ainda não são os 

pretendidos. Este processo de autoavaliação desenvolvido numa perspetiva formativa, tem consolidado a 

capacitação, a regulação e a participação. A escola tem-se avaliado, de modo a melhorar as suas práticas 

e os resultados; tem recolhido e trabalhado elementos de suporte à decisão e à regulação; tem fomentado 

a participação e mobilização de cada um. 

  Os resultados alcançados no decorrer do ano letivo 2014/15 permitem-nos concluir que a grande 

maioria das metas e objeivos traçados no projecto educativo estão a ser cumpridos. 

  A capacidade de auto-regulação e de melhoria da Escola sustentada num plano estratégico 

alicerçado na inclusão, na responsabilidade e na qualidade, promove as boas relações existentes tornando-

as numa estratégia para fomentar a aprendizagem organizacional, promotora dos processos de mudança.  
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B. ÃUTOAVALIAÇÃO DO PLANO  DE MELHORIA MONITORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 
MELHORIA  

 

Ação de melhoria Monitorização/supervisão das ações de melhoria - Relatório-síntese 

das atividades desenvolvidas 
 
Atividades realizadas: 
        Todas as atividades previstas foram realizadas, cumprindo-se a calendarização estabelecida. No entanto, 

no decurso da ação foram introduzidas alterações na metodologia de algumas atividades, não se utilizou o 

recurso das reuniões parcelares nas ativ. 1,2 ,5 e 7. Estes ajustes, permitiram agilizar o processo e torná-lo 

mais eficaz. Cada equipa responsável pelas ações de melhoria estruturou e monitorizou, em tempo útil, as 

respetivas ações utilizando as matrizes apresentadas pela equipa AI, promovendo-se assim também, a cultura 

de corresponsabilização participativa do trabalho em equipa, uma das metas do PEA.  

        Assim, a equipa de AI foi reponsável pela coordenação da monitorização através da criação de 

instrumentos de suporte, nomeadamente a matriz estruturante das ações, a ficha de monitorização e o quadro 

sintese das avaliações realizadas, em março e julho, por cada equipa responsável pelas ações.  

      Os coordenadores das ações foram os responsaveis pela monitorização da respetiva ação ao longo do ano e 

pelos momentos formais de reflexão formalizados na elaboração dos relatórios em março e abril, que foram 

posteriormente sintetizados nos quadros elaborados pela equipa de AI .   

       Estes quadros integram os relatórios intermédios e anuais da ação de melhoria – Monitorização das ações 

de melhoria apresentados no Conselho Pedagógico e nos departamentos. A divulgação dos relatórios permite à 

comunidade acompanhar o desenvolvimento das AM e à escola tomar decisões no sentido de aumentar o 

impacto positivo das ações orientadas para a melhoria da escola. 

      Relativamente aos questionários de satisfação (atividade 6) foi solicitada a colaboração  aos 

departamentos para adptarem os questionários de satisfação às AM  em curso.  Assim, foram  apresentadas 

propostas que serão analisadas por esta equipa AI durante o ano letivo 2015/16. 

   À equipa da avaliação interna responsável pela monitorização desta ação de melhoria compete também a 

avaliação do Plano de Melhoria ( 2014/17).  A avaliação do Plano de Melhoria desenvolvido em 2014/15 

encontra-se no final relatório. Para conferir coesão a todo este processo de avaliação que se pretende 

integrador utiliza-se a mesma ficha. 

Grau de concretização dos objetivos tendo em conta os respetivos indicadores: 

        Dos objetivos preconizados tendo em conta os indicadores estabelecidos foram alcançados os seguintes: 

 Ações de Melhoria consistentes com os objetivos definidos, com os indicadores e com a sua 

operacionalização; 

 Acompanhamento do desenvolvimento das AM verificando o grau de concretização do objetivos, as 

dificuldades encontradas e as propostas para as superar (ver quadro anexo); 

 Construção de instrumentos de monitorização para as AM em curso (ficha de avaliação intermédia); 

 Identificação dos fatores críticos de sucesso e constrangimentos que se encontram explicitados QUADRO 

SÍNTESE DOS RELATÓRIOS FINAIS DAS AÇÕES DE MELHORIA (JULHO 2015); 

 Verificação dos resultados estabelecidos em cada uma das ações mediante os relatórios elaborados pelos 

respetivos coordenadores de AM 
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Aspetos positivos no desenvolvimento das atividades: 

 A entrega atempada por parte de quase todos os coordenadores das AM dos documentos elaborados de 

acordo com o proposto, quer nas fichas de ação, quer nos relatórios finais  permitiu a implementação 

coordenada do plano de melhoria e a monitorização do seu processo. 

  A utilização de matrizes comuns, mas flexíveis, facilitou a monitorização e por conseguinte, o trabalho da 

equipa de avaliação interna.  

 No caso da “Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula” a flexibilidade permitiu ir ao 

encontro da especificidade de funcionamento de cada um dos departamentos e assim, responder às reais 

necessidades sentidas. 

 

Dificuldades encontradas: 

 Horário comum a todos os elementos da equipa de avaliação interna para reuniões e falta de 

disponibilidade de tempo devido ao elevado nº de atividades de cada um. 

 

Propostas para superar as dificuldades  

 Tornar os documentos cada vez mais úteis e funcionais, evitando que sejam encarados como mais um 

obstáculo. Pretende-se que orientem as ações no sentido da melhoria do funcionamento para obter 

melhores resultados.   

 

Propostas para melhorar o impacto das ações: 

 Realização de um encontro com todos os coordenadores e subcoordenadores de Departamento para troca 

de experiências relativas à supervisão da prática pedagógica 
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QUADRO SÍNTESE DOS RELATÓRIOS FINAIS DAS AÇÕES DE MELHORIA (JULHO 2015) 

Ação de Melhoria 
Atividades 
realizadas 

Grau de concretização 
dos objetivos 

Aspetos positivos Dificuldades encontradas 
Propostas para superar 

as dificuldades 
Aspetos importantes 

referidos 

A
ç
ã
o
 d

e
 M

e
lh

o
ri

a
 1

  
  
  

  
  

 

P
ro

je
to

 S
a
b
e
r 

+
 Português 

Cumpridas de acordo 

com o planeado. 
- Concretizados 

- + preocupação dos alunos com o seu 

aproveitamento; 
- Melhoria da assiduidade aos apoios com 

o 3ºprof.; 

- Grupos + pequenos por sala + atenção 
aos alunos. 

- Perturbação por parte de 
alguns  

- Absentismo de alguns  

alunos aos apoios.  

-Informar EE e DT das 

situações irregulares; 
- Melhorar os comport. 

Perturbadores; 

- Valorizar esforços dos 
alunos. 

- Alguns progressos dos 

alunos (melhoria dos 
comportamentos e 

aproveitamento). 

Matemática 
Cumpridas de acordo 

com o planeado. 
- Concretizados 

->motivação dos alunos 

- Possibilidade  de + estimulação aos 

alunos +fracos; 
-> autonomia na concretização das 

tarefas; 

- Consolidação de conhecimentos por 
parte dos alunos + fracos. 

- Falta de envolvimento de 

alguns alunos. 

- Continuação e reforço da 
realização das atividades e 

dos objetivos propostos. 

Não foram referidos 

aspetos importantes 

Ação de Melhoria 2 
Articulação vertical 
e transversal da 
língua portuguesa 

Cumpridas de acordo 

com o planeado, 

exceto at. 3 
(atividades de 

intercâmbio para 

apresentação de obras 

de educação 
literária/PNL)por 

dificuldade em 

acertar horários e 
datas, devido a 

sobrecarga de ats. 

que foram surgindo 

nos 2 ciclos ao longo 
do ano. 

- Concretizados  

- Partilha e debate relativos à prática 

docente,entre profs 1º ciclo e coord. 

Línguas; 
- Partilha de materiais e elaboração de 

estratégia de continuidade e organização 

de atividades ao nível do Português, 
tendo a formação do 1º ciclo “Novos 

desafios para o ensino da gramática no 1º 

ciclo” contribuído para melhorar;  

- Implementação de procedimentos que 
visam uniformizar práticas e critérios em 

especial entre o 1º e o 2ºciclos, 

facilitadores da transição entre ciclos; 
- Criação de um clima de trabalho 

colaborativo entre profs dos 3 ciclos; 

- Novas práticas retiradas dos PTT; 

- Atvs realizadas entre o 1º ciclo e o pré-
escolar permitiram uma tomada de 

consciência para um maior investimento 

em ats funcionais da leitura/escrita. 
 

- A não concretização da at. 3 

por falta de tempo comum 

para a realizaçãode + 

sessões/reuniões entre os 
elementos dos 3 ciclos de 

ensino; 

- carga burocrática e volume 
de trabalho dos docentes de 

português 

- Elaboração de  
calendário/cronograma de 

ats. a afixar na sala de 

profs. 

- Antecipar o concurso de 
leitura para o 2º período e 

antecipar as ats. de 

intercâmbio para 
apresentação de obras 

literárias para o inìcio do 

ano letivo. 

- Importância da 

articulação vertical e 

transversal desde o pré-

escolar até ao 3º ciclo; 
- Reuniões trimestrais 

gratificantes e 

enriquecedoras, em 
clima de cordialidade e 

entreajuda. 
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Ação de Melhoria 
Atividades 
realizadas 

Grau de concretização 
dos objetivos 

Aspetos positivos 
Dificuldades 
encontradas 

Propostas para 
superar as 

dificuldades 

Aspetos importantes 
referidos 

Ação de Melhoria 3 
Inclusão e disciplina 

Cumpridas de acordo 

com o planeado 

Relativamente ao ano 

anterior , no 2º ciclo 
registou-se uma descida 

significativa no nº de 

participações disciplinares 

com saída de sala de aula. 

- Adesão dos intervenientes à maioria das 

ats. propostas; 

- Ambiente + harmonioso no exterior; 
- > intervenção dos DTs na 

contenção/prevenção de 

comportamentos, nomeadamente pela 

aplicação da medida At. de controlo 
aplicada pelo DT. 

- Falta de 

envolvimento/acompa 
nhamento por parte de 

algumas famílias; 

- Complexidade de alguns 
casos; 

- Sobrecarga de situações 

nos serviços/recursos 

exteriores. 

- Melhorar a articulação 

com os serviços 

exteriores (contactos + 
frequentes,  e 

consistentes após a 

sinalização dos casos); 
- Maior eficácia da 

comunicação entre os 

intervenientes 
- Melhorar os 

instrumentos de registo; 

- Mobilizar os recursos 

locais para criar e 
expandir parcerias de 

forma a dar respostas às 

necessidades educativas 
especiais 

- Para reduzir a 

dispersão das sinergias e 
conjugar as ações 

orientadas para a 

mesma meta, a  
comissão do CP 

Disciplina e Inclusão faz 

parte integrante desta 

ação de melhoria. 

Ação de Melhoria 4 
Práticas de diferenciação 
pedagógica 

         
        Esta ação desenvolve-se em simultâneo com a ação de melhoria 6 MONITORIZAÇÃO/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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Ação de Melhoria 
Atividades 
realizadas 

Grau de concretização 
dos objetivos 

Aspetos positivos 
Dificuldades 
encontradas 

Propostas para 
superar as 

dificuldades 

Aspetos importantes 
referidos 

A
ç
ã
o
 d
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a
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a
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e
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u
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5.1.  
Dep. Educação 
Pré-escolar 

- Cumpridas de acordo 

com o planeado  
- Concretizados. 

- Disponibilidade para observar outras 

práticas e aprender a desenvolver os 
conteúdos de forma diferente 

- Maior abertura e disponibilidade para 

aprender e ensinar. 

- Não se registaram. 

Continuar o debate e 

reflexão sobre a 
supervisão como modelo 

de intervenção e ação 

dos docentes 

- Contribuiu para 

desmistificar o papel da 
supervisão passando a 

ser entendido como um 

apoio muito importante 

no crescimento 
profissional e pessoal 

dos docentes; 

- Refletir sobre a ação e 
resultados criou 

confiança para 

abandonar práticas 
instaladas 

5.2.  
Dep. 1º ciclo 

Cumpridas de acordo 

com o planeado   
- Concretizados. 

- Partilha de diferentes estratégias para 
promover um clima propício à 

aprendizagem e consequentemente o 

encontro de diferentes formas de 

interação/metodologias de trabalho dos 
professores que lecionam o 1º ciclo. 

- Implementação de procedimentos que 

visam uniformizar práticas e critérios em 
termos da avaliação dos alunos entre os 

docentes. 

- Criação de um clima de trabalho 
colaborativo entre os docentes, com o 

objetivo de melhorar o sucesso escolar e 

reduzir a taxa de abandono escolar para 

melhorar a equidade e a qualidade. 
- Corrigir erros ciêntificos e posturais a 

partir das discussões geradas nos 

momentos pós observação. 
- Tomada de consciência das dificuldades 

para se conseguir ultrapassá-las. 

- Horário dos professores 

(monodocência) que torna 
difícil a conciliação de 

horas para as 

observações. 

Rentabilizar o professor 

de apoio para assegurar 
o trabalho com as 

turmas do professor que 

vai observar o outro 
docente; este deve 

deixar as tarefas 

organizadas e o 
respetivo plano de aula 

para o professor de 

apoio educativo 

implementar com a 
respetiva turma. 

Considerar esta ação de 

melhoria na elaboração 
dos horários dos 

docentes 

- Os docentes foram de 

opinião que este tipo de 

atividade/ação de 
melhoria deverá ter 

continuidade, mantendo 

o espírito de partilha e 

interajuda. Desta forma 
a prática pedagógica 

dos participantes sairá 

enriquecida, porque 
através da observação 

detetamos pontos fortes 

e pontos fracos na 
prática pedagógica de 

cada docente, aspetos a 

melhorar , a partilhar 

ou a suprimir.    
Alguns docentes foram 

de opinião que de uma 

maneira geral a 
implementação desta 

ação de melhoria foi 

positiva, no entanto 
criou algum stress, não 

em ser observado mas 

em observar o seu par 

pedagógico. 

5.3. 
Dep. de Línguas      

Cumpridas de acordo 

com o planeado   
- Concretizados  

- Reflexão sobre estratégias e 

metodologias; 

- Partilha de saberes, idéias e opiniões 
entre os docentes. 

- Agendamento e 

articulação dos horários. 

Não foram mencionadas 

propostas 

Boa aceitação da ação 
de melhoria por parte 

dos docentes. 
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Ação de Melhoria Atividades realizadas 
Grau de concretização dos 

objetivos 
Aspetos positivos Dificuldades encontradas 

Propostas para superar 

as dificuldades 

Aspetos importantes 

referidos 

A
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 5.4.  

Dep. de Ciências 
Sociais e Humanas 

Cumpridas de acordo 

com o planeado.   
- Concretizados. 

- Utilização de estratégias diversificadas: 

trabalho autónomo, diferenciação 

pedagógica, recurso às TIC e Escola 
Virtual, auto e heteroavaliação, 

abordagens iniciais de aula de revisão e 

consolidação de conhecimentos, 

importância dos tpc e sua correção, etc;  
- Realização de Experiência de 

articulação interdisciplinar (Hist.+EMRC) 

com utilização de vários recursos.  

- Não se registam 

dificuldades, verificando-

se a utilização da ficha de 
observação (facultativo) e 

partilha de boas práticas. 

- Não se considera 

necessário. 

- Não se considera 

necessário. 

5.5. 

Dep. de 

Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Cumpridas de acordo 
com o planeado.   

- Concretizados. 

- Reflexão sobre estratégias e 

metodologias utilizadas;  

- Partilha de saberes, ideias e opiniões. 

- Não se registaram. 
- Não foram 
mencionadas propostas. 

Boa aceitação da ação 

de melhoria por parte 

dos docentes. 

5.6. 

Subdep. de EV, ET 

e CV 

Cumpridas de acordo 

com o planeado.   
- Concretizados. 

- Reflexão sobre estratégias e 

metodologias utilizadas  

- Partilha de saberes, ideias e opiniões. 

- Não se registaram. 
- Não foram 

mencionadas propostas. 

Boa aceitação da ação 

de melhoria por parte 

dos docentes. 

5.7.  

Subdep. Educação 
Musical 

Cumpridas de acordo 

com o planeado.   
- Concretizados. 

- Trabalho desenvolvido com os colegas; 

- Existência de um bom ambiente de 

trabalho; 
- Melhoria no cumprimento dos 

programas; 

- Dinamização da comunidade escolar nas 

atividades realizadas; 
Empenho dos alunos e professores. 

- Não se registaram. 
- Não foram 

mencionadas propostas. 

Não foram referidos 

aspetos importantes. 

5.8. 

Subdep. Educação 

Física 

Cumpridas de acordo 
com o planeado.   

- Concretizados. 
- Partilha de metodologias, estratégias e 
aferição de critérios. 

- Não se registaram. 
- Não foram 
mencionadas propostas. 

- Pretende-se com este 

plano a cooperação, 
partilha e aferição com 

vista à formação 

contínua e criação de 

compromissos coletivos 
do grupo disciplinar. 

5.9.  
Dep. de 
Educação 
Especial 

Cumpridas de acordo 
com o planeado.   

- Concretizados. 

- Realização de at. diversificadas de 

acordo com a especificidade da 

problemática do aluno; 

- Recurso às TIC, reforço e antecipação 
das at. revisões e consolidação de 

conhecimentos, recurso às aulas 

estruturadas, instruções precisas e 
objetivas. 

- Repetição de 

metodologia de trabalho e 

estratégias adotadas nos 
registos efetuados no 

âmbito das áreas de 

incidência. 

- O grupo considera + 

relevante a partilha de 

experiências, práticas 

instrumentos de 
trabalho e construção 

de materiais nas 

reuniões/sessões de 
trabalho. 

 

- Reflexão sobre 
práticas adotadas para a 

especificidade de cada 

aluno; 

- Partilha de 
experiências, 

estratégias e matériais 

entre as docentes; 
- Melhoria da prática 

letiva. 
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Ação de Melhoria Atividades realizadas 
Grau de concretização dos 

objetivos 
Aspetos positivos Dificuldades encontradas 

Propostas para superar 

as dificuldades 

Aspetos importantes 

referidos 

Ação de Melhoria 6 
Monitorização/acompanh
amento da aplicação em 
sala de aula do projeto 
“Diferenciação 
Pedagógica” 

Cumpridas de acordo 

com o planeado.   
-  Concretizados. 

. momentos de partilha do que ia sendo 

vivido, no trabalho desenvolvido com os 
alunos/as, e  a partilha de materiais e 

estratégias utilizadas; 

. reflexão conjunta (nomeadamente na 
procura de soluções para os problemas e 

dificuldades sentidas), revelaram-se 

sempre muito importantes; 

.  Numa lógica de autoformação 
cooperada, a partilha do trabalho 

desenvolvido, para além do sentido ético 

da cooperação entre pares, permite 
potenciar a análise e reflexão conjuntas e 

consciencializar da importância do 

trabalho em equipa, na procura de 
soluções para os problemas e/ou 

necessidades identificadas.  

- Sobrecarga e/ou 
incompatibilidade de 
tempos conjuntos nos 
horários. 

- Poder haver tempos 
conjuntos 
distribuídos dentro 
da mancha horária. 

- existência de uma 
capacitação de uma 
prática pedagógica 
que coloque os 
alunos a participar na 
condução dos seus 
processos de 
aprendizagem; 
Continuar o projeto 
para consolidação 

Ação de Melhoria 7 
Formação 

      

Ação de Melhoria 8 
Monitorização/supervisã
o das ações de melhoria 

Cumpridas de acordo 

com o planeado, 

embora nas atvs. 2, 5 
e 7   os coordenadores 

das ações  tenham 

assegurado a 
responsabilidade  da 

monitorização sem a 

participação da 

equipa de AI. 
 

- Concretizados. 

- Entrega atempada por parte de quase 
todos os coordenadores das ações de 

melhoria dos documentos elaborados de 

acordo com o proposto, quer nas fichas 

de ação, quer nos relatórios finais  
permitiu a implementação coordenada do 

plano de melhoria e a monitorização do 

seu processo 
- A utilização de matrizes comuns, mas 

flexiveis;  

- Na “Generalização da supervisão da 

prática letiva em sala de aula” a 
flexibilidade permitiu uma reflexão mais 

alargada para  responder às reais 

necessidades sentidas. 

-  Horário comum a 
todos os elementos da 
equipa de avaliação 
interna para reuniões 
devido ao elevado nº 
de atividades de cada 
um. 

- Tornar os 
documentos cada vez 
mais úteis e 
funcionais, evitando 
que sejam encarados 
como mais um 
obstáculo.  
 

- Realização de um 
encontro com todos 
os coordenadores e 
subcoordenadores de 
Departamento para 
troca de experiências 
relativas à supervisão 
da prática 
pedagógica. 
 



 
2. Relatório-síntese da avaliação anual 2015 do Plano de Melhoria 14-17    

 
Atividades realizadas: 
        As atividades programadas foram cumpridas na generalidade das ações de melhoria implementadas, a 
saber: 
. Projeto Saber + (14-16) nas turmas 8ºB e 8ºC 
. Articulação vertical e transversal da Língua Portuguesa 
. Inclusão e Disciplina 
. Generalização da supervisão da prática letiva em sala de aula 
. Monitorização /acompanhamento do projeto” A diferenciação pedagógica como instrumento estruturante da 
atividade escolar 
. Monitorização das ações de melhoria 

 

Grau de concretização dos objetivos tendo em conta os respetivos indicadores: 

        Os objetivos tendo em conta os respetivos indicadores foram na maioria concretizados.  

        Esses objetivos têm confluído para as áreas de intervenção identificadas como prioritárias: 

 Reforço das respostas pedagógicas com vista à qualidade das aprendizagens,  

 Desenvolvimento profissional dos colaboradores  

 Gestão/Organização pedagógica 

 Mecanismos de monitorização/supervisão 

 

Aspetos positivos no desenvolvimento das atividades: 

Foram referidos muitos aspetos positivos nos diferentes relatórios. Destacamos alguns: 

 Alguns progressos dos alunos (melhoria dos comportamentos e aproveitamento); 

 Melhoria na articulação vertical e transversal desde o pré-escolar até ao 3º ciclo; 

 Partilhas gratificantes e enriquecedoras, em clima de cordialidade e entreajuda; 

 Cooperação, partilha e aferição com vista à formação contínua e criação de compromissos coletivos do grupo 

disciplinar; 

 Reflexão sobre práticas adotadas para a especificidade de cada aluno; partilha de experiências, estratégias 

e matériais entre as docentes; melhoria da prática letiva; 

 Partilha de experiências e colaboração entre os docentes; 

 Realização de atividades diversificadas; 

 Tomada de consciência das dificuldades para se conseguir ultrapassar. 

 

Dificuldades encontradas: 

Em algumas ações foram registadas algumas dificuldades. Algumas delas mantiveram-se nos dois relatórios, 

outras foram ultrapassadas.  

Refere-se uma dificuldade transversal a várias ações: 

 Horário comum a todos os elementos das equipas para reuniões e falta de disponibilidade de tempo devido 

ao elevado nº de atividades de cada um. 
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Propostas para superar as dificuldades  

  Foram elencadas e estão registadas por ações nos quadros sintese. Aqui mencionam-se apenas algumas. Umas 

foram implementadas no decurso do ano 2014/15, outras trabalhadas para serem introduzidas no próximo. 

 Melhoria da articulação com os serviços exteriores (contactos + frequentes  e consistentes); 

 Melhoria da comunicação entre os intervenientes; 

 Melhoria dos instrumentos de registo nas ocorrências disciplinares. 

 Elaboração de  calendário/cronograma de ats. a afixar na sala de prof 

 O Dep de CSH utiliza a ficha de observação de aulas de forma facultativa e realiza partilha de 

experiências observadas relevantes;  

 O grupo de Ed. Especial considera mais relevante a partilha de experiências, práticas e instrumentos 

de trabalho e construção de materiais nas reuniões/sessões de trabalho do que a observação de aulas. 

 

Recomendações /Propostas para melhorar o impacto das ações: 

 Realização de um encontro com todos os coordenadores e subcoordenadores de Departamento para troca 

de experiências relativas à supervisão da prática pedagógica; 

 Generalização do Projeto Saber + a todas as turmas do 7ºano no ano letivo 2015/16; 

 Continuar a trabalhar os indicadores das ações de melhoria de forma a melhorar a formulação dos 

objetivos e a sua monitorização; 

 Introduzir os ajustes necessários no planeamento das ações de melhoria para 2015/16, de forma consolidar 

este  Plano de Melhoria como um instrumento estratégico, integrador e regulador. 
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