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INTRODUÇÃO 

 
Com este Plano Plurianual de Melhoria pretende-se prosseguir com uma dinâmica ativa onde 

se promovam todas as aprendizagens com espírito de inclusão, multiculturalidade e mérito. 

Queremos continuar a ser uma escola aprendente, que são aquelas que ampliam 

continuamente a sua atitude para criar os resultados que desejam obter, que cultivam novos 

padrões de pensamento e em que os seus membros aprendem continuamente e em 

interatividade ampliando os horizontes do seu futuro. No mesmo sentido sabe-se que uma 

organização que aprende é aquela que facilita a aprendizagem de todos os seus membros e  

se transforma a si própria.  

Pretende-se que este Plano seja um instrumento organizador de objetivos e estratégias de 

melhoria, agregador de motivações e do envolvimento dos agentes envolvidos e potenciador 

de níveis superiores de eficácia. Este, acaba por ser um instrumento que intencionaliza e 

sistematiza os esforços de melhoria que vão já sendo desenvolvidos (se calhar, com menos 

intencionalidade e sistematização) pela comunidade educativa.  

Foi elaborado de acordo com uma visão estratégica representando de modo claro e articulado, 

os objetivos, os princípios e as expetativas relativas a toda a comunidade educativa. Pensa-se 

que alcançaremos as Metas quando a direção da escola, os professores, os alunos, as famílias 

e os restantes membros da comunidade conseguirem transmitir e aplicar, na sua rotina diária, 

esses objetivos, princípios e expetativas. Neste sentido, tendo em conta que  a visão é como 

uma força que orienta todas as decisões educativas envolvendo e estimulando toda a 

comunidade educativa, tentámos explanar algumas das ações que considerámos mais 

estratégicas. 

PARTE I  

1. Identificação da UO 

O Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria, em Olhão é composto por dois estabelecimentos 

de educação e ensino: a EB1/JI n.º 1 de Olhão, onde é ministrada a educação pré-escolar e o 

1.º ciclo do ensino básico e a EB2,3 Dr. Alberto Iria (escola sede), onde são ministrados os 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico. A direção do Agrupamento é composta por 4 elementos, sendo a 

respetiva diretora a docente Arlinda Damasceno Marques André Figueira, que tomou posse 

naquelas funções em 20 de Novembro de 2013, para o quadriénio 2013/2017. 
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A escola sede do Agrupamento situa-se na praça Dr. Alberto Iria, 8700 Olhão, tendo como 

contato telefónico o número 289710670, como email preferencial alberto.iria@gmail.com e 

como email institucional eb23.dralbertoiria@escolas.min-edu.pt. 

2. Contextualização/Caraterização 

O Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria encontra-se inserido num território educativo em 

que o meio socioeconómico é muito desfavorecido. A maioria dos alunos provém de zonas 

habitacionais marginalizadas na estrutura urbana, correspondendo a bairros populares típicos 

(habitações antigas, por vezes insalubres e degradadas), a bairros populares bastante 

degradados (onde se observam pobreza e carências em infra-estruturas imprescindíveis a uma 

habitação condigna) e a bairros sociais construídos pela autarquia que alojam famílias bastante 

carenciadas. 

A maioria dos encarregados de educação são o pai ou a mãe do educando. Contudo, em 

relação à coabitação, algumas crianças vivem em famílias monoparentais – com as mães e 

irmãos ou outro familiar, outras vivem com um dos progenitores e os respetivos/as 

companheiros/as (famílias reconstituídas) e outros encontram-se aos cuidados dos avós e/ou 

dos tios. 

No que diz respeito às habilitações literárias dos encarregados de educação, verifica-se que 

12,2% dos pais e 24,7% das mães têm habilitações superiores ao 3º ciclo. Uma parte muito 

reduzida, apenas 2,2 pais não possuem habilitações literárias. Verifica-se, igualmente, que 5% 

das mães e 2% dos pais possuem habilitações literárias iguais ou superiores a licenciatura. 

Em relação à situação profissional, a maior parte dos pais, trabalha no setor dos serviços ou 

são vendedores (20%), trabalhando por conta de outrem. 

As mães, geralmente, são operárias e/ou trabalham em serviços (30,4%). Existem algumas 

mães domésticas (15%) e alguns casos de profissão desconhecida de ambos os sexos. 

Os pais/encarregados de educação que têm emprego são 37,3%, destes 12,3% são 

trabalhadores por conta própria e 25% trabalham por conta de outrem. 

Ultimamente, a situação fase ao trabalho deteriorou-se bastante, 35,8% dos pais encontram-

se desempregados e destes só 5,7% recebe algum subsídio. 

Quando à média das idades, esta ronda os 35/45 anos, para ambos, pai (25,6%) e mãe (24,3%), 

havendo poucos casos de 50 anos. Nota-se que esta média baixa um pouco no pré-escolar, 

sendo a média de 30 anos. 

mailto:alberto.iria@gmail.com
mailto:eb23.dralbertoiria@escolas.min-edu.pt
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As duas escolas que compõem o Agrupamento encontram-se fisicamente separadas, distando 

cerca de 700 metros entre si. Ambas as escolas e jardim-de-infância têm, de um modo geral, 

condições de trabalho para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, carecendo, no 

entanto, de algumas obras de reabilitação, sendo as respectivas instalações caracterizadas 

pelos seguintes espaços: 

 

Escolas 
Salas 

Aula normal 
Salas 

específicas 
Outros espaços 

EB1/JI n.º 1 de Olhão 
(Jardim de Infância) 

3  

Salão Polivalente, Gabinete de 
Trabalho dos Docentes, Gabinete de 
Apoio aos Alunos e Encarregados de 
Educação, Sala de Pessoal Não 
docente, Parque Infantil. 

EB1/JI n.º 1 de Olhão 
(1.º Ciclo) 

15 
Ensino 

Especial 

Biblioteca Escolar, Refeitório, Sala de 
Professores, 1 Gabinete, 4 
Arrecadações, Campo de jogos 

E.B. 2,3 Alberto Iria 21 

2 
Laboratórios, 
1 Música, 2 

C.N., 3 TIC, 1 
ORE, 1 E.T., 1 

E. V. 

Biblioteca Escolar, Cantina, 2 
Gabinetes de Gestão, Serviços de 
Administração, 2 Gabinetes Serviços 
Técnico Pedagógicos (SPO, GAAF), 
Reprografia, Papelaria, Sala de 
Docentes, Sala de Pessoal Não 
Docente, Sala de Convívio de Alunos, 
10 Arrecadações, Ginásio, Campo de 
jogos 

 
O Agrupamento tem um corpo docente relativamente estável e profissionalizado, constituído 

no presente ano letivo de 2014/2015, por um total de 92 professores, sendo 56 do QA, 17 do 

QZP e 19 Contratados. A faixa etária dos docentes situa-se em média nos quarenta e quatro 

anos. 

Quanto ao pessoal não docente, o Agrupamento dispõe de 27 Assistentes Operacionais, 10 

Assistentes Técnicos, 1 Técnico Superior (psicóloga do SPO) e 2 Técnicos Especializados (GAAF). 

Os alunos são na sua grande maioria provenientes do meio socioeconómico desfavorecido, 

sendo que no presente ano letivo de 2014/2015, um total de 591 discentes beneficia do 

Serviço de Apoio da Ação Social Escolar (SASE), correspondendo a 70,52% da população 

escolar. A distribuição destes alunos, por ciclo, é a seguinte: no 1º ciclo usufruem do apoio do 

SASE 250 alunos, o que corresponde a 73,52%, sendo que 50,29% usufruem de escalão A e 

23,23% de escalão B. No 2º ciclo usufruem do apoio do SASE 128 alunos, o que corresponde a 

67% dos alunos sendo que 47,12% usufruem de escalão A e 19,89% de escalão B. No 3º ciclo 

usufruem do apoio do SASE 213 alunos, o que corresponde a 69,38%, sendo que 48,53% 

usufruem de escalão A e 18,56% de escalão B. 
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Durante o presente ano letivo 2014/2015, regista-se um número total de 70 alunos com 

necessidades educativas especiais (abrangidos pelo Dec. Lei 3/2008), o que corresponde a 

7,8% da população escolar, distribuídos da seguinte forma: 2 na Pré-Escolar; 27 no 1.º ciclo, 17 

no 2.º ciclo e 24 no 3.º ciclo. 

Torna-se ainda importante referir que este agrupamento tem alunos com diversas origens, 

evidenciando-se uma grande multiculturalidade, o que promove a convivência no mesmo 

espaço escolar de diferentes realidades e experiências o que constitui uma mais-valia no 

processo de ensino-aprendizagem de todos os alunos. Atualmente, no Agrupamento, 

encontram-se a frequentar um total de 28 alunos estrangeiros que residem em Portugal há 

menos de um ano, sendo 24 do pré-escolar e 1.º ciclo e 4 dos 2.º e 3.º ciclos. No ano letivo 

transato, um total de 32 alunos solicitaram transferência para fora do Agrupamento, sendo 13 

do 1.º ciclo e 19 do 2.º e 3.º ciclos. 

 

3. Diagnóstico - Principais pontos da análise SWOT 

O diagnóstico das principais problemáticas com que o Agrupamento se confronta e às quais 

visa dar resposta com o conjunto de ações definidas no presente Plano Plurianual de Melhoria, 

resultou dos dados obtidos a partir da análise SWOT a seguir apresentada, bem como da 

análise e tratamento de indicadores obtidos através de inquéritos estruturados e dirigidos aos 

diferentes públicos dos Agrupamento, bem como de reuniões e fóruns de discussão 

organizados com diferentes intervenientes. 
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Análise SWOT 

Forças / Pontos Fortes Fraquezas / Pontos Fracos 

A maioria do corpo docente é estável e 
profissionalizado 

Os resultados da avaliação interna de 
matemática no 6º ano. 

O serviço prestado pelo GAAF para 
minimizar e prevenir algumas das 
problemáticas diagnosticadas. 

Os resultados da avaliação externa, de 
português e matemática de 6º ano, que 
ficaram aquém dos valores nacionais 

A existência de Ofertas Formativas 
Diferenciadas 

Algum material e equipamento 
informático pouco adequado às 
necessidades da ação educativa. 

A existência de um modelo de 
autoavaliação para direcionar o 
agrupamento na promoção do sucesso 
escolar. 

A dificuldade em arranjar atividades 
motivadoras para o envolvimento das 
famílias na vida escolar. 

Articulação vertical e horizontal entre 
ciclos, departamentos e grupos 
disciplinares. 

Dificuldades de adaptação dos alunos na 
transição entre ciclos. 

Clima de escola bastante favorável. Absentismo centrado no 8.º ano. 

Articulação entre os diferentes serviços 
da escola (GAAF, SPO Educação Especial e 
SASE) 

Baixos valores ao nível da qualidade do 
sucesso. 

Aumento do número de horas de apoio 
mais individualizado aos alunos com 
dificuldades. 

Resultados ainda insuficientes ao nível 
dos apoios educativos e reforços de 
aprendizagem. 

Troca de saberes e experiências entre 
docentes. 

Pouca participação dos alunos na vida da 
escola. 

A existência de uma Micro Rede concelhia 
entre escolas TEIP. 

 

Atribuição/distribuição criteriosa dos 
Diretores de Turma e respetivo Conselho 
de Turma 

 

Melhoria da indisciplina no Agrupamento.  
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Oportunidades Ameaças / Constrangimentos 

A afetação de recursos humanos, com 
vista à melhoria do sucesso educativo dos 
alunos. 

As políticas de ensino que condicionam as 
tomadas de decisão das UO. 

A parceria estabelecida com várias 
entidades do concelho e região, que 
possibilita um trabalho mais colaborativo 
entre todos. 

Dificuldades no recrutamento de recursos 
humanos que é feita tardiamente. 

A existência de um contexto 
multicultural. 

A falta de autonomia para a recolocação 
imediata dos recursos humanos 
necessários. 

A localização geográfica da escola 
permite um fácil acesso aos pontos de 
atividades mais importantes da cidade. 

A rápida evolução tecnológica, quando o 
processo de atualização e inovação dos 
recursos não é permanente. 

 A permanência de políticas educativas 
que perdurem o tempo suficiente para se 
testar ou não a sua potencialidade. 

 

4. Identificação das Áreas de Intervenção/Problemáticas 
 
Como principais linhas de força resultantes da análise e cruzamento dos diferentes 
indicadores obtidos, resultou a definição das seguintes Áreas de 
Intervenção/Problemáticas priorizadas, (importa, no entanto, realçar que a priorização 
das problemáticas apresentadas não define o grau de importância ou prioridade 
atribuída a qualquer delas): 
Prioridade Problemáticas 

1 Pouco envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos 
seus educandos.  

2 Resultados da avaliação interna e externa no 3.º ciclo, nas disciplinas de 
português e matemática. 

3 Resultados da avaliação interna e externa no 2.º ciclo, na disciplina de 
matemática. 

4 Discrepância entre os resultados dos alunos que transitaram do 4.º para o 
5.º ano, nas disciplinas de Português e Matemática. 

5 Resultados da avaliação interna dos 1.º e 2º anos de escolaridade. 

6 Número de alunos que transitam sem níveis negativos, qualidade do 
sucesso. 

7 Modelos e práticas de avaliação de alunos. 

8 Absentismo no 3º ciclo. 

9 Manter o reduzido nível de indisciplina. 

10 Pouca participação dos alunos na vida da escola. 
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5. Metas – intermédias anuais e metas finais 

Metas Gerais TEIP 
Valor Alcançado no 

ano letivo 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

D
O

M
ÍN

IO
 

CICLO / PROVA / INDICADOR  

2
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1
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2

0
1

2
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1
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A
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1º CICLO 

Prova 1- 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso 
para o valor nacional. 

0,43% 7,67% 0,66% 2,92% 
manter 
acima 
de -5% 

-5,00% 0,94% 
manter 
acima 
de -5% 

-5,00% -0,25% 
manter 

acima de -
5% 

-5,00% 

B- Distância da Classificação 
média para o valor nacional. 

-0,23 0,19 -0,05 -0,03 
manter 
acima 

de -0,05 
-0,05 -0,04 

manter 
acima 

de -0,05 
-0,05 -0,04 

manter 
acima de -

0,05 
-0,05 

Prova 2- 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso 
para o valor nacional. 

-17,59% 0,67% 15,67% -0,42% 
manter 
acima 
de -5% 

-5,00% -1,56% 
manter 
acima 
de -5% 

-5,00% -2,25% 
manter 

acima de -
5% 

-5,00% 

B- Distância da Classificação 
média para o valor nacional. 

-0,38 0,02 0,24 -0,04 
manter 
acima 

de -0,05 
-0,05 -0,04 

manter 
acima 

de -0,05 
-0,05 -0,04 

manter 
acima de -

0,05 
-0,05 

2º CICLO 

Prova 3- 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso 
para o valor nacional. 

-10,61% -14,20% -22,33% -15,71% 
melhora

r 5pp 
-10,71% -14,46% 

melhora
r 5pp 

-9,46% -13,46% 
melhorar 

5pp 
-8,46% 

B- Distância da Classificação 
média para o valor nacional. 

-0,27 -0,31 -0,48 -0,35 
melhora

r 0,10 
-0,25 -0,33 

melhora
r 0,10 

-0,23 -0,31 
melhorar 

0,10 
-0,21 

Prova 4- 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso 
para o valor nacional. 

-15,24% -17,26% -30,07% -20,86% 
melhora

r 5pp 
-15,86% -19,61% 

melhora
r 5pp 

-14,61% -18,61% 
melhorar 

5pp 
-13,61% 

B- Distância da Classificação 
média para o valor nacional. 

-0,25 -0,33 -0,47 -0,35 
melhora

r 0,10 
-0,25 -0,32 

melhora
r 0,10 

-0,22 -0,30 
melhorar 

0,10 
-0,20 

3º CICLO 

Prova 5- 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso 
para o valor nacional. 

-4,63% -13,74% -7,93% -8,76% 
melhora

r 5pp 
-3,76% -7,51% 

melhora
r 5pp 

-2,51% -6,51% 
melhorar 

5pp 
-1,51% 

B- Distância da Classificação 
média para o valor nacional. 

-0,16 -0,18 -0,26 -0,20 
melhora

r 0,10 
-0,10 -0,18 

melhora
r 0,10 

-0,08 -0,16 
melhorar 

0,10 
-0,06 

Prova 6- 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso 
para o valor nacional. 

-4,53% -0,70% 4,09% -0,38% 
manter 
acima 
de -5% 

-5,00% -1,53% 
manter 
acima 
de -5% 

-5,00% -2,23% 
manter 

acima de -
5% 

-5,00% 

B- Distância da Classificação 
média para o valor nacional. 

-0,18 -0,06 -0,04 -0,09 
melhora

r 0,05 
-0,04 -0,08 

melhora
r 0,05 

-0,03 -0,07 
melhorar 

0,05 
-0,02 
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Metas Gerais TEIP 
Valor Alcançado no 

ano letivo 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

D
O

M
ÍN

IO
 

CICLO / PROVA / INDICADOR  
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2
-S

u
ce

ss
o

 e
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A
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o
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a
 

 

 

1º 
CICLO 

A- Taxa de insucesso escolar 5,60% 4,10% 7,74% 5,81% 
manter 
abaixo 

de 7,5% 
7,50% 6,24% 

manter 
abaixo 

de 7,5% 
7,50% 6,49% 

manter 
abaixo 

de 7,5% 
7,50% 

B- Percentagem de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas 

77,61% 79,78% 74,79% 77,39% 
melhora

r 4pp 
81,39% 78,39% 

melhora
r 4pp 

82,39% 79,19% 
melhora

r 4pp 
83,19% 

2º 
CICLO 

A- Taxa de insucesso escolar 11,31% 8,73% 7,22% 9,09% 
manter 
abaixo 
de 10% 

10,00% 9,32% 
manter 
abaixo 
de 10% 

10,00% 9,45% 
manter 
abaixo 
de 10% 

10,00% 

B- Percentagem de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas 

50,00% 43,54% 44,39% 45,98% 
melhora

r 4pp 
49,98% 46,98% 

melhora
r 4pp 

50,98% 47,78% 
melhora

r 4pp 
51,78% 

3º 
CICLO 

A- Taxa de insucesso escolar 20,27% 10,18% 22,31% 17,59% 
melhora

r 5pp 
12,59% 16,34% 

melhora
r 5pp 

11,34% 15,34% 
melhora

r 5pp 
10,34% 

B- Percentagem de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas 

52,58% 49,03% 33,57% 45,06% 
melhora

r 4pp 
49,06% 46,06% 

melhora
r 4pp 

50,06% 46,86% 
melhora

r 4pp 
50,86% 

3
- 

In
te

rr
u
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çã

o
 p
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co

ce
 

d
o

 p
e

rc
u

rs
o

 e
sc

o
la
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(r
is

co
 d

e
 a

b
an

d
o

n
o

) 2º 
CICLO 

Taxa de Interrupção precoce do 
percurso escolar (TIPPE) 

0,00% 0,47% 3,61% 1,36% 
melhora

r 25% 
1,02% 1,28% 

melhora
r 25% 

0,96% 1,21% 
melhora

r 25% 
0,91% 

3º 
CICLO 

2,66% 1,79% 3,38% 2,61% 
melhora

r 25% 
1,96% 2,45% 

melhora
r 25% 

1,84% 2,33% 
melhora

r 25% 
1,75% 

4-Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,15 0,06 0,05 0,09 
manter 
abaixo 
de 0,10 

0,10 0,09 
manter 
abaixo 
de 0,10 

0,10 0,09 
manter 
abaixo 
de 0,10 

0,10 
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PARTE II 

6. Ação estratégica 

Ao fazermos reflexões e análises acerca dos resultados da avaliação dos alunos concluímos que, 

por vezes, é necessário operar mudanças nas práticas tendo em vista alcançar a melhoria dos 

resultados. Analisamos todo o conjunto de interações ocorridas durante o período avaliativo, 

que tanto podem ser de origem interna como externa e, desse modo teremos de proceder a 

reajustes de estratégias e de processos que nos conduzam aos objetivos pretendidos, de 

acordo com a Visão estratégica que se pretende que dê um sentido de direção a longo prazo 

(final do PPM) e que se encontra esplanada no Projeto Educativo do Agrupamento: 

- “Através da promoção da formação cívica e do sucesso académico e profissional dos alunos, 

procura-se a satisfação destes e das respetivas famílias e a melhoria da qualidade do serviço 

prestado à comunidade. Acreditamos que definindo caminhos, rentabilizando recursos, 

motivando e incentivando a criação de novos projetos seja possível o envolvimento de todos 

nos processos de participação e de crescimento do Agrupamento de Escolas.” 

E tendo como Missão (que guia a UO nas operacionalizações diárias): “Promover em todos os 

alunos do agrupamento as competências e conhecimentos que lhes permitam concluir com 

sucesso cada ciclo de escolaridade e ter acesso ao mundo do trabalho, permitindo a sua 

integração ativa na sociedade e desse modo contribuir para a vida económica, social e cultural 

do país como cidadãos dignos e portadores de valores, como: a solidariedade, a tolerância, a 

responsabilidade, a justiça, a disciplina e o respeito pelos outros.” 

Também os Objetivos estratégicos constantes no Projeto Educativo refletem a análise SWOT e 

à qual se pretende dar resposta: Melhorar o processo ensino aprendizagem e desempenho dos 

alunos; Prevenir o abandono e o absentismo; Combater a exclusão escolar e social; Promover 

o envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar; Fortalecer e dinamizar a gestão 

escolar, através de mecanismos de prestação de contas cada vez mais eficientes e eficazes.  

Pretende-se dar resposta às problemáticas priorizadas no ponto 4., através das Ações de 

Melhoria/Ação Estratégica a seguir apresentadas: 
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Esquema Conceptual da Ação Estratégica 
P

R
IO

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 

PROBLEMA EIXO AÇÕES DE MELHORIA 

1 

 Pouco envolvimento dos 
encarregados de educação na 
vida escolar dos seus 
educandos. 

Eixo 2- Prevenção 
do abandono, 
absentismo e 
indisciplina; 
Eixo 3- Gestão e 
Organização; 
Eixo 4- Relação 
Escola-Família e 
comunidade 

1.1 - Encontros “Troca de Saberes 
entre Famílias” 
1.2 - Escola e Família Saudável 
1.3 - Turmas Solidárias 
1.4 - “Nós e os Laços” 

2 

Resultados da avaliação 
interna e externa no 3º ciclo, 
nas disciplinas de Português e 
Matemática 

Eixo 1- Apoio à 
melhoria das 
aprendizagens 

2.1 - Saber Melhor Matemática – 
3.º Ciclo (2 turmas de cont) 
2.2 - Aprender Melhor a nossa 
Língua 
2.3 - Melhorar a Matemática com 
o Reforço de Aprendizagem – 3.º 
Ciclo 
2.4 - Assessoria de Matemática 
no 2.º /3º ciclo 

3 
Resultados da avaliação 
interna e externa no 2º ciclo, 
na disciplina de Matemática. 

Eixo 1- Apoio à 
melhoria das 
aprendizagens 

3.1 - TurmaMais no 5º ano (inic) 
3.2 - Assessoria de Matemática -
2.º/3.ºciclo 

4 

Discrepância entre os 
resultados dos alunos que 
transitaram do 4º ano para o 
5º ano, em Português e 
Matemática 

Eixo 1- Apoio à 
melhoria das 
aprendizagens 

4.1 - Aprender a gostar de 
Matemática – 2.º ciclo (cont) 
4. 2 - Aprender Melhor a nossa 
Língua 

5 
Resultados da avaliação 
interna dos 1º e 2º anos de 
escolaridade. 

Eixo 1- Apoio à 
melhoria das 
aprendizagens 

5.1 - Espaço “Casulo” – no 1º ano 
(cont) 
5.2 - TurmaMais no 1º ciclo (inic) 

6 

Número de alunos que 
transitam sem níveis 
negativos, qualidade do 
sucesso 

Eixo 1- Apoio à 
melhoria das 
aprendizagens;  
Eixo 3- Gestão e 
Organização 

6.1 - TurmaMais no 1º ciclo (inic) 
e no 5º ano 
6.2 - Laboratório da Qualidade 

7 Modelos e práticas de 
avaliação de alunos 

Eixo 1- Apoio à 
melhoria das 
aprendizagens; 
Eixo 3- Gestão e 
Organização 
 

7.1 - TurmaMais no 1º ciclo (inic) 
e no 5º ano 
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8 Absentismo no 3º ciclo 

Eixo 2- Prevenção 
do Abandono, 
Absentismo e 
Indisciplina; 
Eixo 4- Relação 
Escola-Família e 
comunidade 

8.1 - “Nós e os Laços” 
8.2 - Grupo Tutorial 
8.3 - Turmas Solidárias 

9 Indisciplina 

Eixo 2- Prevenção 
do Abandono, 
Absentismo e 
Indisciplina; 
Eixo 4- Relação 
Escola-Família e 
comunidade 

9.1 - Aprender os valores 
9.2 - Grupo Tutorial 
9.3 - Turmas Solidárias 

10 Pouca participação dos alunos 
na vida da escola. 

Eixo 3- Gestão e 
Organização 
Eixo 2- Prevenção 
do Abandono, 
Absentismo e 
Indisciplina; 

10.1 – Envolver os alunos na vida 
escolar 

P
R

IO
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

PONTO FORTE EIXO AÇÕES DE MELHORIA 

11 

Atribuição/distribuição 
criteriosa dos Diretores de 
Turma e respetivo Conselho 
de Turma. 

Eixo 3- Gestão e 
Organização 

11.1 Gestão de recursos / clima 
de escola 

12 

A existência de um modelo de 
auto-avaliação para 
direcionar o agrupamento na 
promoção do sucesso escolar. 

Eixo 3- Gestão e 
Organização 
 

12. 1 - Auto-avaliação 

13 

Articulação vertical e 
horizontal entre ciclos, 
departamentos e grupos 
disciplinares 

Eixo 3- Gestão e 
Organização 
 

13. 1 - Articulação inter e intra 
ciclos 
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6.1. Ações de Melhoria a Implementar 

No sentido de dar resposta às diferentes problemáticas identificadas e de forma a 

operacionalizar as soluções educativas que poderão contribuir para uma efetiva melhoria dos 

níveis de sucesso escolar, educativo e social dos diversos intervenientes que interagem no 

TEIP, foram desenhadas as ações de melhoria que, de forma sucinta, a seguir se apresentam. 

Importa clarificar que as ações planeadas assumem um caráter flexível e abrangente, 

podendo, a mesma ação responder a diferentes problemas e Eixos. Desta forma, a 

numeração/identificação adotada para cada ação resultou do respetivo posicionamento no 

âmbito da priorização atribuída a cada problema, pelo que uma determinada ação poderá 

assumir uma numeração/identificação principal, sem prejuízo de se reportar, igualmente, a 

outro problema distinto. 
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FICHA DA AÇÃO N.º 1.1 - Encontros “Troca de Saberes entre Famílias” 

Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção * 

Ação 1.1 - Encontros “Troca de Saberes entre 
Famílias” 

3- Gestão e Organização;  
4- Relação Escola-Família-Comunidade. 

Áreas/Problemas  

Pouco envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos alunos 

Objetivos gerais do Projeto Educativo  

. Envolver a Família na vida escolar; 

. Promover uma participação mais ativa por parte dos alunos, docentes, não docentes, encarregados de 
educação/ famílias e comunidade; 
. Promover o sucesso educativo dos alunos; 
. Escola e Bem Estar. 

Objetivos específicos da Ação 

Promover o envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos alunos; 
Promover as relações interpessoais entre encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não 
docente; 
Promover a partilha de experiências e troca de saberes e aprendizagens diferentes; 
Demostrar aos pais a importância da sua participação na vida escolar dos seus educandos, assim como 
na construção de uma relação saudável com a comunidade escolar; 
Promover encontros entre Pais com vista à possibilidade de dar início a uma Associação de Pais. 

Descrição da Ação  Duração Periodicidade 

Esta ação irá decorrer uma vez por semana, onde irão ser 
promovidas atividades de partilha de saberes: estarão 
presentes nestes encontros encarregados de educação, 
funcionários e professores, que mostrem interesse pelas 
temáticas tratadas. Será um espaço informal, onde os 
vários intervenientes tanto assumem o papel de 
professores como de alunos, uma vez que estes momentos 
deverão proporcionar uma troca de experiências.  

 
Durante o 
período de 
vigência do 
PPM 

 

 
1 vez por semana, 
com inicio no ano 
letivo 2015/2016  

 

Estratégias/Metodologias 

No início do ano letivo toda a comunidade escolar será informada de que ao longo do ano irão decorrer 
estes Encontros, e que todos os meses, em determinado dia e sempre pela mesma ordem, serão 
tratadas as seguintes temáticas: Artes 1ªsemana; Poesia e Leitura 2ªsemana; Música 3ª semana; Tema 
Livre na última semana de cada mês ( nesta o tema será definido pelos participantes e de acordo com o 
interesse dos mesmos). 

 Atividades                           Público-alvo/destinatários 

Estes encontros podem integrar: pequenas sessões de 
esclarecimento sobre temas pertinentes; Worshops diversos 
relacionados com as principais temáticas definidas; momentos 
lúdicos e de convívio; oficinas de trabalho, bem como a 
aprendizagem de técnicas e artes de algumas profissões . 

 
Todos os elementos da 
Comunidade Escolar. 

Indicadores a monitorizar 

A adesão por parte de todos os intervenientes da comunidade escolar. 
Avaliação por parte dos mesmos em relação às atividades realizadas. 

Resultados esperados/critérios de sucesso  

Aumentar o número de participantes nestas atividades, nomeadamente fomentar o envolvimento dos 
encarregados de educação na vida escolar. 
Criação de uma Associação de Pais. 
Melhorar o clima de escola. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Rui Clara  1 docente, 1 elemento da direção, 1 assistente 
operacional, 1 técnico do GAAF quando necessário 

 



 
 
                                                                       

Plano Plurianual de Melhoria- 2014-2017 Página 16 
 

FICHA DA AÇÃO N.º 1.2 - Escola e Família Saudável 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

1.2 Escola e Família Saudável  
 

2- Prevenção do Abandono, Absentismo 
e Indisciplina; 4- Relação Escola-Família-
Comunidade 

Áreas/Problemas 
Pouco envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar dos alunos no 2º e 3º ciclo. 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 
.Envolver a Família na vida escolar;  
.Promover uma participação mais ativa por parte dos alunos, docentes, não docentes, encarregados de 
educação/familias e comunidade na EB 2,3; 
.Escola e Bem Estar 
Objetivos da Ação de Melhoria 
.Promover o envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos alunos;.Promover as relações 

interpessoais entre encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não docente;.Promover a partilha de 
experiências e troca de saberes de vida saudável; Demonstrar aos pais a importância da sua participação na vida 
escolar dos seus educandos, assim como na construção de uma relação saudável com a comunidade escolar; 
Promover encontros entre Pais com vista à possibilidade de dar início a uma Associação de Pais. 

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 
.No início do ano letivo, a Direção após reunir com o Conselho 
Geral e Conselho Pedagógico e de acordo com o decidido em 
ambos os órgãos, irá definir para cada período uma atividade que 
envolva toda a comunidade escolar e parceiros, sempre com o 
intuito de promover atividades saudáveis e que permita envolver 
todos os elementos da comunidade escolar. 

2º e 3º 
Período 
 

As atividades são programadas 
para que, pelo menos, ocorra 
uma por período. 

Estratégias/Metodologias 
.Organização e participação de ação de sensibilização dinamizada pela nutricionista da equipa de sáude escolar sob 

o tema- Vida e alimentação saudável. 

Atividades  Público-alvo/destinatários 
.Envolvimento dos Encarregados de Educação na partilha e 
acompanhamento de refeições com os educandos no refeitório da 
Escola. 

Toda a Comunidade Escolar e Encarregados 
de Educação 

Indicadores a monitorizar 
. Nº de encarregados de educação por atividade; 
.Nº de representantes dos encarregados de educação presentes nas reuniões intercalares; 
.Grau de satisfação dos participantes; 
.Nº de atividades dinamizadas/em parceria com encarregados de educação. 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  
. Aumentar trimestralmente em 5%  o número de encarregados de educação participantes nas atividades. 
Realização de, pelo menos, uma atividade dinamizada/em parceria com encarregados de educação ao longo do ano.   

Coordenador/Responsável da 
Ação de Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

Paula Caetano Coord. Do PES, Ténicos do 
GAAF e DT`S 

50€ material de desgaste 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 
1. Fevereiro – Ação de sensibilização dinamizada 
pela nutricionista da equipa de sáude escolar sob o 
tema- Vida e alimentação saudável. 
2. Março  
- Almoço convivio entre encarregados de educação, 
educandos e comunidade escolar. 
5. Maio 
- Almoço convivio entre encarregados de educação, 
educandos e comunidade escolar. 
 

1. Divulgação da ação de sensibilização através dos 
diretores de turma. 

2. Divulgação da data do almoço convivio. 
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FICHA DA AÇÃO N.º 1.3 (8.3; 9.3) - Turmas Solidárias 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

1.3 Turmas Solidárias 2- Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina; 

4- Relação Escola-Família-Comunidade 

Áreas/Problemas 

Alunos com pouca motivação para a escola/ aprendizagens – insucesso e absentismo 

Desrespeito pelo espaço escolar, professores e assistentes operacionais 

Barulho nos corredores 

Pouco empreendedores 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 

Promover o espírito solidário e de entreajuda; dinamizar atividades com os alunos, famílias e parceiros; Promover a ideia 

da escola como algo mais do que um espaço de transmissão de conhecimentos. 

Objetivos da Ação de Melhoria 

Promover as relações interpessoais entre os vários intervenientes da comunidade escolar e parceiros; 

Fomentar um maior interesse dos alunos e dos encarregados de educação na participação em atividades e causas 

humanitárias, envolvendo ao mesmo tempo os pais na vida escolar dos alunos. 

Desenvolver competências pessoais e sociais com vista ao crescimento pessoal de cada aluno e na sua formação enquanto 

cidadãos responsáveis. 

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

No início do ano letivo verifica-se a existência de turmas que apresentam um 

maior número de problemas ao nível da indisciplina e de absentismo. Estas 

turmas, nas reuniões iniciais, serão logo incluídas em projetos que visam 

atividades no âmbito da solidariedade e voluntariado, e,  de acordo com as 

entidades parceiras serão projetadas atividades para cada período. Estas 

atividades  serão sempre projetadas tendo como intervenientes: docentes 

da turma, técnicos do GAAF, alunos e encarregados de educação. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo. 

 

As atividades são 

programadas para que, 

pelo menos, ocorra uma 

por período. 

Estratégias/Metodologias 

Organização e Participação em acontecimentos e iniciativas dinamizadas ou pela escola ou por parceiros, no âmbito da 

ajuda e solidariedade; Criação de  dinâmicas de cooperação entre alunos dos diversos ciclos; Comemoração de efemérides 

que promovam um espírito de interajuda; Organização de atividades dentro ou fora da escola que permitam a participação 

quer dos alunos quer dos encarregados de educação; Reuniões com o DT, técnico do GAAF responsável pela turma e 

encarregados de educação. 

Atividades  Público-alvo/destinatários 

Todas as que nos sejam solicitadas pelos parceiros que enquadrem e 

promovam os objetivos deste projeto; Atividades dinamizadas pelos 

alunos e de sua iniciativa; Visitas às instituições parceiras e 

dinamização de atividades junto dos utentes das mesmas. 

Turmas que apresentem um número relevante de 

problemas de natureza disciplinar e ao nível do 

absentismo e que necessitem de um 

acompanhamento mais sistemático (7ºE; 8ºD; 9ºE; 

Vocacional 2ºA. 

Indicadores a monitorizar 

-Nº de medidas disciplinares (MD) nas turmas envolvidas na acção 

-Nº de alunos que participam em actividades de carácter cívico-social 

-Nº de turmas que promoveram iniciativas 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  

-Que no final do ano lectivo, pelo menos 50% dos alunos de cada uma das turmas envolvidas não tenham sido alvo de 

medidas disciplinares 

-Conseguir que pelo menos 60% dos alunos das turmas envolvidas não tenham faltas injustificadas. 

-Em cada turma 50% participam nas atividades de caráter cívico-social 
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Coordenador/Responsável da Ação de 

Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

Márcio Rodrigues Técnicos do GAAF e DT`S 50€ material de desgaste 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

1 . Janeiro - Recolha de elementos de caraterização das 

turmas, pontos fortes e pontos fracos da turma. 

2. Janeiro – Identificação de áreas preferenciais de ação, 

do individual para o grupo. 

3. Fevereiro – Criação de uma iniciativa pontual, pela 

turma, com visibilidade na escola, onde o papel de cada 

aluno é fundamental para o todo. 

4. Março  

- Ação de formação: Como se elabora um projeto? 

– Defenição e planificação de um projeto solidário. 

5. Abril e Maio 

- Desenvolvimento do projeto. 

- Conclusão do projeto. 

- Participação no ENPAR (drealg). 

6. Junho 

- Festa de encerramento do projeto. 

1. Plano de Turma  
2. Dinâmica de grupo e inquérito 
3. Nº de alunos da turma que participaram, inquérito 

com escala de satisfação das turmas da escola 
4. Preenchimento de formulário do projeto e entrega à 

direção da escola 
5. Elaboração de cronograma 

Filme/reportagem 

6. Nº de turmas participante, grau de satisfação das 
turmas alvo do projeto (inquérito) 
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FICHA DA AÇÃO N.º 1.4 (8.1) - Nós e os Laços 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

1.4 “Nós e os Laços” 2- Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 
4- Relação Escola-Família-Comunidade 

Áreas/Problemas 
Prevenir Absentismo, Abandono e Indisciplina 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 
Prevenir e reduzir o absentismo e a incivilidade/indisciplina/violência na escola, com a sensibilização e envolvimento de 
toda a comunidade escolar. 

Objetivos da Ação de Melhoria 
Monitorizar, refletir, mediar aconselhar e formar sobre o absentismo e a  incivilidade/indisciplina/violência; 
Prevenir situações de risco; 
Diminuir as medidas disciplinares sancionatórias e corretivas; 
Promover um melhor ambiente na escola. 
Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 
Os alunos que apresentem absentismo e indisciplina serão 
encaminhados para a equipa multidisciplinar, que deverá atuar em 
função da natureza dos problemas e das necessidades dos alunos, 
para analisar o  registo do absentismo e  as medidas disciplinares e 
tentar  e/ou prevenir medidas disciplinares; 
 A ação de sensibilização/debate com os encarregados de 
educação/pais e com os alunos, será uma sessão que decorrerá no 
inicio do ano letivo;  
O apadrinhamento será uma atividade para realizar no início do 
ano com os alunos do 1º ano, que serão apadrinhados pelos alunos 
do 3º e com os alunos do 5º ano que serão apadrinhados pelos 
alunos do 8º ano. 

Esta ação 
decorrerá ao 
longo de todos 
os anos letivos 
e de acordo 
com o PPM 
Projeto 
Educativo 
vigente. 

Esta equipa reunirá 
quinzenalmente. Os técnicos 
asseguram o funcionamento 
diário e quando existem casos 
de caráter urgente, será 
marcada reunião consoante as 
necessidade. 

Estratégias/Metodologias 
Equipa multidisciplinar; 
Ação de sensibilização /debate com os encarregados de educação/pais, sobre os direitos e deveres dos alunos e 
respetivos encarregados de educação; 
Ação de sensibilização /debate com os alunos, sobre os seus direitos e deveres;   
Preenchimento de grelhas semanais “Ficha de auto-avaliação/Reflexão/Acordo”, onde se regista o comportamento, 
assiduidade, pontualidade, realização de tarefas em sala de aula, TPC, material, preenchida pelo aluno;  
Preenchimento de grelhas semanais “Ficha de avaliação”, onde se regista o comportamento, assiduidade, pontualidade, 
realização de tarefas em sala de aula, TPC, material, preenchida pelo professor;  
Tutoria; 
Reuniões com os os Diretores de Turma, com professores, reuniões de avaliação e com pais; 
Realização de um acordo semanal, de comprometimento de melhorias de comportamento; 
Apadrinhamento. 
Atividades  Público-alvo/destinatários 
Aconselhamento aos encarregados de educação dos alunos, que estão a ser 
acompanhados pela equipa multidisciplinar;  
Sensibilizar e debater com os alunos,  para esclarecer sobre aquilo que a 
escola espera destes, baseando-se no estatuto do aluno e na ética escolar;   
Sensibilizar e debater com os encarregados de educação/pais, para esclarecer 
sobre os direitos e deveres dos alunos e respetivos encarregados de 
educação; 
Reuniões da equipa multidisciplinar; 
Análise das grelhas semanais “Ficha de Auto-avaliação/Reflexão/Acordo”, 
onde se regista o comportamento, assiduidade, pontualidade, realização de 
tarefas em sala de aula, TPC, material;  
Análise de grelhas semanais “Ficha de Avaliação”, onde se regista o 
comportamento, assiduidade, pontualidade, realização de tarefas em sala de 

Alunos sinalizados que apresentem 
problemas de absentismo e indisciplina. 
E os respetivos  encarregados de 
educação. 
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aula, TPC, material, preenchida pelo professor;  
Análise do acordo semanal, de comprometimento de melhorias de 
comportamento; 
Apadrinhar - esta iniciativa surge para facilitar e acompanhar, a integração dos 
alunos no início dos ciclos e ao mesmo tempo para responsabilizar os alunos 
mais velhos, promovendo a interajuda. 
Indicadores a monitorizar 
-Nº de faltas injustificadas dos alunos que usufruem de acompanhamento da equipa multidisciplinar 
-Nº de faltas justificadas dos alunos que usufruem de acompanhamento da equipa multidisciplinar 
-Nº de medidas disciplinares dos alunos que usufruem de acompanhamento da equipa multidisciplinar 
Resultados esperados/ critérios de sucesso  
-Que pelo menos 90% dos alunos que usufruem de acompanhamento da equipa multidisciplinar, não apresentem 
absentismo 
-Que, do total de alunos acompanhados pela Equipa, pelo menos 75% não sejam novamente alvo de medidas 
disciplinares sancionatórias e 50 %  nas corretivas 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

Micaela Barros 2 Técnicos do GAAF, 1 
elemento da direção, 4 
docentes/tutores e 
coordenador de diretor de 
turma. 

 
 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 
No final de cada perído escolar Programa de faltas (registo de faltas de cada aluno 

acompanhado)Registos das medidas disciplinares existentes 
no processo do aluno.  
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FICHA DA AÇÃO N.º 2.1 - “Saber Melhor Matemática” – 3.º Ciclo 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

2.1 “Saber Melhor Matemática” – 3.º Ciclo Eixo 1 Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
 

Áreas/Problemas 
- Resultados da avaliação interna no 3º ciclo, na disciplina de Matemática. 
- Nº de alunos que transitam sem níveis negativos no 3º ciclo, qualidade de sucesso. 
Objetivos gerais do Projeto Educativo 
- Melhorar o processo Ensino Aprendizagem e desempenho dos alunos. 

Objetivos da Ação de Melhoria 
- Motivar para o ensino da matemática, promovendo a melhoria dos resultados internos na disciplina.  
 - Aumentar a auto-estima dos alunos, contribuindo para o seu crescimento ao nível da sua formação pessoal. 
 - Prevenir o insucesso nos resultados da avaliação externa no final do 3º ciclo. 
Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 
- Consiste numa melhoria dos resultados do aproveitamento escolar a 
nível da disciplina de matemática. Esta ação está direcionada para os 
alunos do 8ºA que integraram este projeto no 6.º ano e cuja conclusão 
ocorrerá no final do 3.º ciclo. Salienta-se que será de grande importância a 
manutenção do corpo docente, pois após este ano letivo verificou-se 
grande empatia por parte dos alunos em relação aos professores, o que 
facilita o seu processo ensino-aprendizagem. 
- Sendo a turma que integra este projeto constituída unicamente por 
alunos que revelaram dificuldades na disciplina de matemática no ano 
letivo anterior, pretende-se, com a implementação do mesmo, que as 
aulas tenham um cariz ainda mais prático e que os alunos tenham um 
acompanhamento mais rápido e mais individualizado na resolução de 
exercícios/problemas, de forma a minimizar as suas dificuldades. 
Pretende-se também a realização de um trabalho voltado para um ensino 
da construção do seu próprio saber, motivando-os para o ensino da 
matemática e promovendo a melhoria dos resultados internos na 
disciplina. Com o tipo de trabalho acima referido, pretende-se, ainda, que 
os alunos ganhem alguma autonomia no trabalho individual, aumentando 
a sua auto-estima e contribuindo para o seu crescimento ao nível da sua 
formação pessoal. 

Esta ação 
decorrerá ao 
longo de 
todos os anos 
letivos e de 
acordo com o 
PPM Projeto 
Educativo 
vigente. 

Ao longo de todo o ano 
letivo, nas aulas de 
Matemática (4 tempos 
semanais) 
 

Estratégias/Metodologias 
- Presença de dois professores (o professor titular da turma e um professor assessor) em dois dos três blocos semanais 

de aulas; 
- Aulas assessoradas de cariz prático, com apoio individualizado aos alunos,; 
- Revisão sistemática dos pré-requisitos de anos letivos anteriores; 
- Após a avaliação diagnóstica inicial, formação de grupos de homogeneidade relativa; 
- Motivação continuada dos alunos através da realização de atividades práticas e tarefas que facilitem a descoberta; 
- Sempre que possível, introdução de tarefas simples na iniciação aos domínios/subdomínios, em pequenos grupos 

auxiliados pelos professores presentes na sala de aula; 
- Elaboração de esquemas conceptuais; 
- Prática de exercícios de aplicação individualmente; 
- Reforço de exercícios práticos, incidindo onde cada grupo tenha apresentado mais dificuldades; 
- Valorização da ida dos alunos ao quadro para apresentar as suas resoluções e explicar os seus raciocínios aos seus 

colegas; 
- Utilização de materiais de desenho e medida de quadro idênticos aos utilizados pelos alunos para facilitação da 

aprendizagem referente à sua manipulação; 
- Utilização de materiais manipuláveis e  multimédia;  
- No apoio educativo, realização de atividades que permitem desenvolver hábitos e métodos de estudo. 
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Atividades  Público-alvo/destinatários 
- Desenvolvimento de atividades complementares; 
- Prática preferencial de exercícios de aplicação em pares ou em 

pequenos grupos; 
- Registos escritos; 
- Realização de fichas de trabalho como complemento do manual escolar 

e complementos, nas aulas assessoradas; 
- Resolução de problemas, envolvendo os diversos 

domínios/subdomínios lecionados; 
- Realização de exercícios de exame; 
- Realização de trabalhos de grupo, com exposição na Biblioteca da 
Escola 
- Aplicação de jogos pedagógicos para desenvolvimento do cálculo 
mental. 

Alunos do 8ºA  

Indicadores a monitorizar 
- Trimestral, através das avaliações sumativas; 
- Resultados da avaliação dos alunos (grelhas de avaliação, pautas de avaliação); 
- Taxa de sucesso na avaliação interna; 
- Nº de alunos com nivel 4/5, trimestralmente na avaliação interna. 
Resultados esperados/ critérios de sucesso  
 - Obter entre 50% a 60% de sucesso na disciplina de matemática no final do ano letivo; 
 - Melhorar a taxa de sucesso em 5pp percentuais na disciplina de matemática na avaliação da turma em relação aos  

resultados obtidos no primeiro período; 
- Aumentar em 10% o nº de alunos com nível 4/5 na disciplina de matemática, na avaliação interna, no final do ano 

letivo, em relação ao primeiro período. 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

José Carlos Teixeira José Carlos Teixeira e Natália 
Fernandes 

 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

 
- Início dos 2º e 3º períodos e final do ano letivo 

 

-Registos de avaliação; 
-Grelhas de avaliação; 
-Pautas; 
-BFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                       

Plano Plurianual de Melhoria- 2014-2017 Página 23 
 

FICHA DA AÇÃO N.º 2.2 (4.2)  - Aprender Melhor a nossa Língua – 2.º/3.º ciclos 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

Ação 2.2 ( 

4.2)   

- Aprender Melhor a nossa Língua – 2.º/3.º 

ciclos 

1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Áreas/Problemas 

 Os resultados na avaliação interna e externa no 2º ciclo, na disciplina de Português 

Os resultados na avaliação interna e externa no 3º ciclo, na disciplina de Português 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 

Melhorar o processo de ensino aprendizagem e desempenho dos alunos, promovendo o sucesso escolar. 

Melhorara os Resultados da avaliação interna e externa no 2º e 3º ciclos, na disciplina de Português. 

Objetivos da Ação de Melhoria 

Prevenir o insucesso na disciplina de Português no 2º ciclo e 3ºciclo; 

Colmatar graves lacunas na aquisição de conhecimentos; 

Ensinar métodos/hábitos de estudo na disciplina de Português. 

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

 

Numa primeira fase é feito o levantamento das dificuldades dos 

alunos, que sejam consideradas como impeditivas de desenvolver e 

aprofundar determinadas aprendizagens. Posteriormente é feito um 

levantamento das atividades a desenvolver e que visam a 

concretização destes objetivos. Assim são criados grupos de 

homogeneidade relativa em todas as turmas do 2º e 3º ciclo no Apoio 

ao Estudo e no Reforço das Aprendizagens a Português. 

 

 

Ano letivo vigente 

e até ao final do 

2º  ciclo destes 

alunos. 

Ano letivo vigente 

e até ao final do 

3º  ciclo destes 

alunos. Iniciar 

esta ação com 

todos os alunos 

que vão 

integrando o 5º e 

7.º ano, 

consecutivamente 

Nas aulas de Apoio ao 

Estudo que ocorrem 2 

vezes por semana. 

Nas aulas de Reforço das 

Aprendizagens a 

Português que ocorrem 2 

vezes por semana. 

Estratégias/Metodologias 

Estas são dinamizadas e aplicadas de acordo com as caraterísticas dos grupos. Nestas atividades podem realizar-se: 

criação de um banco de fichas de trabalho;  trabalho de oficinas nos domínios da escrita e da gramática; jogos de 

vocabulário, recurso a sites de vocabulário, construção de uma gramática pessoal e personalizada, utilização de imagens, 

produção de textos, leitura e interpretação de textos (ortografia, pontuação e vocabulário). 
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Atividades  Público-alvo/destinatários 

Divisão dos alunos em grupos de homogeneidade relativa, os que se 

encontram com dificuldades de leitura e interpretação de textos 

(ortografia, pontuação e vocabulário) e os que se encontram com 

dificuldades na gramática. Nestas atividades podem realizar-se: 

Jogos de vocabulário, recurso a sites de vocabulário, construção de 

uma gramática pessoal e personalizada, utilização de imagens, 

produção de textos Os alunos podem mudar de grupo consoante vão 

adquirindo e alcançando os objetivos propostos inicialmente.  

 

Todos os alunos propostos para Apoio ao Estudo 

a Português no 2º ciclo. 

Todos os alunos propostos para Reforço das 

Aprendizagens a Português do 3º ciclo 

Indicadores a monitorizar 

-Taxa de sucesso por período lectivo a português dos alunos com Apoio ao Estudo ou Reforço de Aprendizagem, na 

avaliação interna (5º,6º,7º,8º,9º anos); 

- Assiduidade dos alunos ao Apoio ao Estudo no 2º ciclo e ao Reforço de Aprendizagem no 3º ciclo. 

- Taxa de sucesso a português dos alunos com Apoio ao Estudo ou Reforço de Aprendizagem, na avaliação externa (6º e 

9º anos). 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  

-Que, pelo menos 50% dos alunos com Apoio ao Estudo/Reforço de Aprendizagem obtenham classificação positiva na 

avaliação interna (5º, 6º, 7º, 8º, 9º anos) e que pelo menos 30% dos alunos obtenham classificação positiva na avaliação 

externa (6º e 9º anos), no final do ano letivo; 

-Que no final de cada período, se verifique que 80% dos alunos inscritos no Apoio ao Estudo e no Reforço de 

Aprendizagem frequentaram pelo menos 70% das aulas. 

Coordenador/Responsável da Ação de 

Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

 

Guida Sousa 

Professores de Apoio ao 

Estudo de Português do 2º 

ciclo  e Professores de 

Reforço das Aprendizagens 

de Português do 3º ciclo 

 

 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

- Final de cada período. - Pautas de avaliação. 
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FICHA DA AÇÃO N.º 2.3  - Melhorar a Matemática com o Reforço de Aprendizagem – 3.º Ciclo 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

Ação 2.3 - Melhorar a Matemática com o Reforço de 

Aprendizagem – 3.º Ciclo 

1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Áreas/Problemas 

- Resultados da avaliação interna e externa na disciplina de Matemática no 3º ciclo 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 

- Melhorar o processo de ensino aprendizagem e desempenho dos alunos, promovendo o sucesso escolar. 

Objetivos da Ação de Melhoria 

-Motivar os alunos a frequentar a modalidade de reforço de aprendizagem com assiduidade e empenho. 

- Recuperar as aprendizagens através de atividades adequadas a cada aluno e melhorar a avaliação interna tanto da 

disciplina como do R.A. 

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

- As atividades nas aulas de R.A. são, na sua maioria, esclarecimento de dúvidas, 

realização de tarefas para reforço do trabalho desenvolvido em sala de aula e 

melhorar a autonomia e o desempenho dos alunos, de acordo com as suas 

dificuldades. 

 

Todo o ano 

letivo 

 

Dois tempos 

semanais. 

Estratégias/Metodologias 

-Algumas turmas abrangidas são separadas por turnos nas aulas de R.A. para melhorar a concentração e dinamismo; 

Como foi referido anteriormente, as aulas são essencialmente de trabalho individual para fomentar a autonomia e 

iniciativa dos alunos, sendo, por vezes, estruturadas em pequenos grupos de homogeneidade relativa proporcionando 

motivação e cooperação; 

-O professor nos registos individuais atribui uma avaliação formativa, comunicando aos alunos o seu desempenho e os 

aspetos que devem melhorar; 

-Esta modalidade deve ter como publico-alvo: os alunos que apresentam dificuldades na disciplina (ao nível da 

compreensão de conceitos, cálculo e procedimentos e resolução de problemas) e que revelam esforço e vontade de as 

superar e progredir. 

Atividades  Público-alvo/destinatários 

-Resolução de exercícios de sistematização, reforço e recuperação de 

conteúdos com orientação específica dos docentes. 

-Proposta de itens de provas externas nas turmas de 9º ano 

 

 

Alunos indicados a frequentar o R.A. 
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Indicadores a monitorizar 

-Taxa de sucesso dos alunos no Reforço de aprendizagem e na disciplina; 

-Assiduidade dos alunos no Reforço de aprendizagem; 

- Autoavaliação dos alunos. 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  

-Que pelo menos 35% dos alunos com Reforço de aprendizagem, obtenham classificação positiva na avaliação interna no 

final do ano letivo;  

- Que pelo menos 10% dos alunos com Reforço de aprendizagem, obtenham classificação positiva na avaliação externa; 

- Que 50% dos alunos tenham pelo menos a classificação externa igual à interna.  

Coordenador/Responsável da Ação de 

Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

José Carlos Teixeira 

Dulce Charneca 

Dulce Charneca; Carlos Metelo; 

José Teixeira, Ana Glória, Vera 

Neves, Inês Dourado, Natália 

Fernandes 

 

 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

- Início dos 2º e 3º períodos  e final do ano letivo. - Grelha de avaliação do reforço de aprendizagem; 

- Grelha de Resultados da autoavaliação dos alunos. 
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FICHA DA AÇÃO N.º 2.4 (3.2) - Assessoria de Matemática – 2.º/3.º ciclo 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

Ação 2.4  

(3.2) 

- Assessoria de Matemática – 2.º/3.º ciclo 1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Áreas/Problemas 

-Resultados da avaliação interna no 2º ciclo, na disciplina de Matemática; 

-Nº de alunos que transitam sem níveis negativos no 2º ciclo, qualidade de sucesso; 

-Melhorar os resultados na avaliação interna no 3º ciclo, na disciplina de Matemática. 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 

-Melhorar o processo de ensino aprendizagem e desempenho dos alunos, promovendo o sucesso escolar. 

Objetivos da Ação de Melhoria 

-Prevenir o insucesso na disciplina de Matemática na avaliação interna no  2º e 3º ciclos; 

-Elevar a qualidade do sucesso; 

 -Rentabilizar os recursos materiais e humanos;  

-Criar o gosto pela matemática através do reforço positivo e apoio constante;  

 -Incentivar ao sucesso, através da resolução de tarefas matemáticas centradas no dia-a-dia.  

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

 -No 2º ciclo esta ação consiste na melhoria dos resuldados do 

aproveitamento escolar a nível da disciplina de Matemática, está 

direcionada para todos os alunos do 6º ano, com uma duração de 2 tempos 

letivos, onde é de grande importância a manutenção de dois professores 

na sala de aula, pois após este ano letivo verificou-se que a presença de 

dois professores permitiu um apoio mais individualizado o que facilita o 

processo ensino/aprendizagem; 

- No 3º ciclo esta modalidade de apoio de assessorias nas aulas de 

Matemática, foi atribuída às turmas que vinham diagnosticadas dos anos 

anteriores como aquelas que apresentavam maior insucesso na disciplina 

de Matemática (no ano vigente foram todas as do 7ºano, uma turma do 8º 

ano e todas as de 9º ano, à exceção das turmas de PCA), com vista a 

melhorar os resultados da avaliação não só interna como também externa. 

Esta ação deverá continuar e será aplicada de acordo com os resultados 

das turmas e em função das suas necessidades.  

 

Durante o 

período de 

vigência do 

PPM 

 

 

Todas as turmas devem 

ter aulas lecionadas em 

assessoria de pelo menos 

1 bloco (2 tempos) por 

semana. 

 

Estratégias/Metodologias 

-Nestas aulas é privilegiada a componente prática, incidindo na resolução de exercícios e problemas envolvendo 

conteúdos onde os alunos mostram mais dificuldades; 

 -Com a presença dos professores assessores na sala de aula, os alunos beneficiam de um apoio mais 

individualizado/personalizado, sendo importante para a aprendizagem e superação de dificuldades. As estratégias e 

metodologias são aplicadas de acordo com o diagnóstico feito no início do ano, podendo variar de turma para turma. 

Assim, entre outras, são utilizadas as seguintes estratégias e metodologias: trabalho individualizado; trabalhos por grupo 

de homogeneidade relativa; trabalhos de grupo e de pares conforme as dificuldades; divisão da turma em grupos de 

nível de desempenho; separação da turma em espaços diferentes e por grupos. 
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Atividades  Público-alvo/destinatários 

-Reforço na resolução de exercícios no quadro; incremento e valorização da 

comunicação oral/ matemática; trabalhos de grupo de caráter mais prático; fichas 

de trabalho; resolução de exercícios de sistematização de conteúdos com 

orientação específica dos docentes; jogos pedagógicos; trabalho a pares; 

atividades práticas; divisão dos alunos em grupos por competências; apoio 

individualizado; prática de exercícios de aplicação em pares ou em pequenos 

grupos.  

Quando necessário a saída de alguns alunos da sala de aula com o professor 

assessor para outro espaço da escola, com o intuito da realização de atividades 

mais específicas. Por exemplo: recuperação da matéria para os alunos que 

estiveram ausentes. 

 

-Alunos do 2º Ciclo e do 3º ciclo, das turmas 

onde os resultados na disciplina de Matemática 

se encontram mais baixos. 

 

Indicadores a monitorizar 

- Trimestral, através das avaliações sumativas; 

- Resultados da avaliação dos alunos (grelhas de avaliação, pautas de avaliação); 

-Taxa de sucesso na avaliação interna no 6º e 9º anos e 8º A.-Nº de alunos com nível 4/5, trimestralmente, na avaliação interna 

(6º,7º,8ºA,9º anos); 

-Nº de alunos com nível 4/5 na avaliação final do 6º e 9ºanos (média ponderada no final do ano). 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  

-Avaliação interna; 

-Melhorar pelo menos 5pp % na taxa de sucesso na disciplina de matemática no final do ano lectivo em relação ao 

primeiro período, por ciclo; 

- Melhorar a taxa de sucesso em 5pp percentuais na disciplina de matemática na avaliação interna de cada uma das 

turmas em relação aos resultados obtidos no primeiro período; 

-Aumentar em 10% o nº de alunos com nível 4/5 na disciplina de matemática no 2º ciclo, 6º ano, na avaliação interna, no 

final do ano letivo; 

-Aumentar em 10% o nº de alunos com nível 4/5 na disciplina de matemática no 3º ciclo; 7º,  8º A e 9º ano; na avaliação 

interna, no final do ano letivo; 

-Obter entre 50% a 60% de sucesso na disciplina de matemática no final do ano letivo, nas turmas assessoradas; 

-Avaliação externa; 

-Aumentar em 10 % o nº de alunos com nível 4/5 na disciplina de matemática no 2º ciclo na avaliação externa; 

-Aumentar em 10% o nº de alunos com nível 4/5 na disciplina de matemática no 3º ciclo na avaliação externa.  

Coordenador/Responsável da Ação de 

Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

José Carlos Teixeira 

Natália Fernandes 

  Professores de Matemática das 

turmas diagnosticadas e  1 

professor assessor 

 

 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

- Início dos 2º e 3º períodos e final do ano letivo. Registos de avaliação. 

Grelhas de avaliação. 

Pautas. 

BFT 
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FICHA DA AÇÃO N.º 3.1 - TurmaMais 5º ano 

 

 

 

 

Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção * 

Ação 3.1  - TurmaMais 5º ano 1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Áreas/Problemas  

Resultados da avaliação interna no 2º ciclo, nas disciplinas de Português e Matemática. 
Nº de alunos que transitam sem níveis negativos no 2º ciclo, qualidade de sucesso. 

Objetivos gerais do Projeto Educativo  

 Melhorar o processo de ensino aprendizagem e desempenho dos alunos; 
Combater a exclusão escolar e social. 

Objetivos específicos da Ação 

Melhorar os resultados da avaliação interna no 2º ciclo, nas turmas abrangidas; 
Aumentar o número de alunos que transitam sem níveis negativos; 
Implementar uma cultura de auto regulação e autoavaliação por parte dos alunos; 
Prevenir, a médio prazo, o insucesso no 3ºciclo; 
Permitir que os alunos abrangidos concluam o 2º ciclo no tempo esperado. 

Descrição da Ação  Duração Periodicidade 

A ação iniciar-se-á no 5º ano, abrangendo apenas as disciplinas de 
Português e Matemática. A implementação de uma TurmaMais que 
acolherá alunos oriundos das turmas do mesmo ano de escolaridade, 
nas disciplinas de Português e Matemática organizados por grupos de 
homogeneidade relativa de acordo com a metodologia da TurmaMais. 

2 anos. Esta ação 
deverá ser 

implementada, 
consecutivament
e, nas turmas que 
iniciam o 5º ano. 

 
Ao longo de todo o ano. 

 

Estratégias/Metodologias 

Definição de um espaço específico para funcionamento da turma; 
Organização de grupos de frequência com caráter de rotatividade em momentos pré-definidos ao longo dos 3 períodos; 
Todas as turmas de 5º ano estarão a ter Matemática na mesma hora e o mesmo relativamente à aula de Português, para 
que os alunos possam todos usufruir da TurmaMais, tanto na hora de Matemática como de Português; 
Adequação das estratégias e atividades ao nível de aprendizagem em que cada grupo se situa. 

 Atividades                           Público-alvo/destinatários 

Implementação de metodologias ativas para lecionação dos conteúdos 
desenvolvidos nas turmas de origem, nas disciplinas de Português e 
Matemática; 
Desenvolvimento de atividades que permitam um apoio mais individualizado; 
Realização de atividades que impliquem, por parte dos alunos, compromissos 
de autorregulação e autoavaliação. 

 
Todos os alunos do 5ºano. 

Indicadores a monitorizar 

Taxa de sucesso na avaliação interna, nas disciplinas de Português e Matemática; 
Qualidade do sucesso nas disciplinas de Português e Matemática; 
Progresso dos resultados nas turmas abrangidas até ao final do ciclo. 

Resultados esperados/critérios de sucesso  

Aumentar o número de alunos que concluem com sucesso o 2º ciclo, no tempo esperado; 
Aumentar o número de alunos que transitam sem níveis negativos, no 5ºano; 
Prevenir, a médio prazo, o insucesso no 3º ciclo nas disciplinas de Português e Matemática. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

 
Ricardo da Branca 

 1 Docente de Português da TurmaMais, 1 docente de 
Matemática da TurmaMais, os docentes das restantes turmas de 

Português e Matemática; 
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FICHA DA AÇÃO N.º 4.1 - Aprender a Gostar de Matemática – 2.º Ciclo 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

Ação 4.1 - Aprender a Gostar de Matemática – 2./3º 
Ciclos 

1 - Melhoria do ensino e da aprendizagem 

Áreas/Problemas 
-Resultados da avaliação interna no 2º ciclo, na disciplina de Matemática; 
-Nº de alunos que transitam sem níveis negativos, qualidade de sucesso. 
Objetivos gerais do Projeto Educativo 
-Melhorar o processo ensino aprendizagem e desempenho dos alunos. 
Objetivos da Ação de Melhoria 
- Melhoria dos resultados do aproveitamento escolar na avaliação interna a nível da disciplina de Matemática; 
- Aumentar a auto-estima dos alunos, contribuindo para o seu crescimento ao nível da sua formação pessoal; 
 - Prevenir o insucesso nos resultados da avaliação externa. 
Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

-Esta ação está direcionada para os alunos, com uma duração de 2 anos 
letivos, onde seria de grande importância a manutenção do corpo 
docente, pois, após este ano letivo verificou-se grande empatia por parte 
dos alunos em relação aos professores, o que facilita o seu processo 
ensino/aprendizagem; 
Seria também de grande importância manter o grupo/turma e a não 
integração de novos alunos; 
-Sendo as turmas alvo deste projeto constituídas unicamente por alunos 
que revelaram dificuldades na disciplina de matemática nos anos letivos 
anteriores, pretende-se, com a implementação do mesmo, que as aulas 
tenham um cariz ainda mais prático e que os alunos tenham um 
acompanhamento mais rápido e mais individualizado na resolução de 
exercícios/problemas, de forma a minimizar as suas dificuldades. 
Pretende-se também a realização de um trabalho voltado para um ensino 
da construção do seu próprio saber, motivando-os para o ensino da 
matemática e promovendo a melhoria dos resultados internos na 
disciplina. os alunos ganhem autonomia no trabalho individual, 
aumentando a sua auto-estima e contribuindo para o seu crescimento ao 
nível da sua formação pessoal. 

2 anos. As atividades serão 

desenvolvidas ao longo de 

todo o ano letivo, nas 

aulas de Matemática. 

Estratégias/Metodologias 
-Presença de dois professores; aulas assessoradas de cariz prático, com apoio individualizado aos alunos; revisão 
sistemática dos pré-requisitos de anos letivos anteriores; realização de atividades práticas e tarefas que facilitem a 
aprendizagem; elaboração de esquemas conceptuais; prática de exercícios de aplicação individualmente; reforço de 
exercícios práticos; responsabilização dos encarregados de educação no sucesso escolar dos seus educandos. Reforço 
positivo. 
Atividades  Público-alvo/destinatários 

- Elaboração de esquemas conceptuais; registos escritos; sempre que necessário, 
leitura em voz alta (e repetida) e interpretação das tarefas a realizar; prática 
preferencial de exercícios de aplicação em pares ou em pequenos grupos, nas 
aulas com assessoria; prática de exercícios de aplicação individualmente; 
realização de fichas de trabalho como complemento do manual escolar e 
complementos (manual + caderno de atividades + caderno de materiais 
manipuláveis), os quais por si só fornecem uma grande quantidade de atividades 
e exercícios; exposição da resolução das fichas no quadro com verificação e 
esclarecimentos de dúvidas individuais, nas aulas assessoradas; Resolução de 
problemas, envolvendo os diversos domínios/subdomínios lecionados; explicação 
de raciocínios usados pelos alunos aos seus colegas, com necessário treino da 
comunicação matemática; Realização de exercícios de exame; Realização de 
trabalhos de grupo; Aplicação de jogos pedagógicos para desenvolvimento do 
cálculo mental. 

 

 

Alunos do 7º A 
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Indicadores a monitorizar 
- Trimestral, através das avaliações sumativas; 
- Resultados da avaliação dos alunos (grelhas de avaliação, pautas de avaliação); 
-Taxa de sucesso na avaliação interna; 
-Nº de alunos com nível 4/5, trimestralmente, na avaliação interna. 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  
- Obter entre 50% a 60% de sucesso na disciplina de matemática no final do ano letivo; 
- Melhorar a taxa de sucesso em 5pp percentuais na disciplina de matemática na avaliação da turma em relação aos 
resultados obtidos no primeiro período; 
-Aumentar em 10% o nº de alunos com nível 4/5 na disciplina de matemática, na avaliação interna, no final do ano letivo, 
em relação ao primeiro período. 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

Natália Fernandes Natália Fernandes e José 
Carlos Teixeira 

 

 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 
- Início dos 2º e 3º períodos e final do ano letivo 
 

Registos de avaliação. 
Grelhas de avaliação. 
Pautas. 
BFT 
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FICHA DA AÇÃO N.º 5.1 - “Espaço Casulo” 

Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção * 

Ação 5.1 - “Espaço Casulo” 1-Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Áreas/Problemas  

Resultados da avaliação interna  

Objetivos gerais do Projeto Educativo  

- Melhorar o processo Ensino Aprendizagem e desempenho dos alunos;  
- Prevenir o abandono e o absentismo. 

Objetivos específicos da Ação 

-Promover as competências da leitura e da escrita; 
-Desenvolver o raciocínio matemático; 
-Melhorar o desempenho dos alunos dos 1º e 3º anos nas disciplinas de português e matemática; 
-Melhorar nos 1º e 3º anos, o número de alunos que transitam com nível positivo a todas as disciplinas; 
-Reduzir a taxa de retenção no 3º ano de escolaridade 

Descrição da Ação  Duração Periodicidade 

O   “Espaço Casulo” destina-se a alunos matriculados nos 1º ou 3º 
ano de escolaridade e que revelam dificuldades na 
compreensão/interiorização das técnicas de leitura e escrita ou 
ainda não dominam estas técnicas e revelam dificuldades 
significativas ao nível do raciocínio matemático. O Projeto 
desenvolver-se-á numa sala própria e acolherá alunos oriundos 
das diferentes turmas dos 1º e 3º anos organizados por grupos 
(máximo 7 alunos) de homogeneidade relativanas disciplinas de 
português e de matemática.  

 
O Projeto 
desenvolver-se-
á ao longo da 
vigência do 
Plano Plurianual 
TEIP (3 anos). 
 

 
 

Anual  

Estratégias/Metodologias 

Os grupos de alunos serão, no início de cada ano letivo, organizados com base nos resultados da 
avaliação diagnóstica. Ao longo do ano, com base numa monitorização mensal realizada pelo titular de 
turma em articulação com o docente do “Espaço Casulo”, os grupos poderão ser reformulados em 
função da evolução de cada um dos alunos. De acordo com a evolução dos grupos será ponderado o 
tipo de intervenção/resposta mais adequada (durante a componente letiva ou fora da componente 
letiva). 

 Atividades                          Público-alvo/destinatários 

As atividades a desenvolver no Espaço deverão ter caráter mais prático 
e interativo, deverão recorrer à utilização de materiais didático-
pedagógicos e deverão proporcionar o esclarecimento de dúvidas e um 
verdadeiro ensino individualizado através da implementação de 
atividades  diferenciadas e tarefas compensatórias atendendo ao ritmo 
de trabalho de cada aluno. 

 
Alunos de 1º e 3º ano 
 

Indicadores a monitorizar 

-Competência leitora; 
-Compreensão de informação escrita; 
-Domínio da técnica da escrita; 
-Interpretação/compreensão e resolução de situações problemáticas. 

Resultados esperados/critérios de sucesso  

- anualmente, que uma percentagem de 50% ou mais de alunos que usufruem do espaço casulo 
concretizem as aquisições definidas no início de cada ano letivo em função das dificuldades 
diagnosticadas;  
- anualmente, que dos alunos de 1º ano, pelo menos 90% possam atingir as metas nas disciplinas de 
português e matemática. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Filomena Paralta Sylvie Baltazar / Docentes dos 1º e 3º anos  
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FICHA DA AÇÃO N.º 5.2 (6.1; 7.1) - TurmaMais 1.º ciclo 

Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção * 

Ação 5.2 (6.1; 7.1) - TurmaMais 1.º ciclo 1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Áreas/Problemas  

Resultados da avaliação interna no 1º ciclo 
Nº de alunos que transitam sem níveis negativos, qualidade de sucesso. 

Objetivos gerais do Projeto Educativo (que enquadram a ação) 

Melhorar o processo de ensino aprendizagem e desempenho dos alunos; 
Combater a exclusão escolar e social. 

Objetivos específicos da Ação 

Melhorar os resultados da avaliação interna no 1º ciclo, nas turmas abrangidas; 
Aumentar o nº de alunos que transitam sem níveis negativos; 
Implementar uma cultura de auto regulação e autoavaliação por parte dos alunos; 
Prevenir o insucesso no 2º ciclo; 
Permitir que os alunos abrangidos concluam o 1º ciclo no tempo esperado. 

Descrição da Ação  Duração Periodicidade 

A ação iniciar-se-á preferencialmente no 2º ano, 
abrangendo todas as disciplinas. A implementação de uma 
TurmaMais que acolherá alunos oriundos das turmas do 
mesmo ano de escolaridade organizados por grupos de 
homogeneidade relativa (ritmo de aprendizagem e 
desempenho). 

Três anos. Esta 
ação deverá ser 
implementada, 

consecutivamente, 
nas turmas que 

iniciam o 2º ano. 

 
Anual.  

Estratégias/Metodologias 

Definição de um espaço específico para funcionamento da turma; 
Organização e grupos de frequência com caráter de rotatividade em momentos pré-definidos ao longo 
dos 3 períodos, de acordo com a metodologia; 
Adequação das estratégias e atividades ao nível de aprendizagem em que cada grupo se situa. 
Reuniões semanais com todos os docentes das turmas envolvidas no projeto. 

 Atividades                           Público-alvo/destinatários 

Implementação de metodologias ativas para lecionação 
dos conteúdos desenvolvidos nas turmas de origem; 
Desenvolvimento de atividades que permitam um apoio 
mais individualizado; 
Realização de atividades que impliquem, por parte dos 
alunos, compromissos de autorregulação e 
autoavaliação. 

 
Alunos do 2º ano do 1º ciclo 
 

Indicadores a monitorizar 

Taxa de sucesso na avaliação interna; 
Qualidade do sucesso em todas as disciplinas nos anos de escolaridade alvo de intervenção; 
Progresso de resultados nas turmas abrangidas até ao final do ciclo. 

Resultados esperados/critérios de sucesso  

Aumentar o número de alunos que concluem com sucesso o 1º ciclo, no tempo esperado; 
Aumentar o número de alunos que transitam sem níveis negativos. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Ana Avó Professores titulares de turma dos 2º anos e  1 
professor da TurmaMais 
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FICHA DA AÇÃO N.º 6.2 - Laboratório da Qualidade 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 
Ação 6.2 - Laboratório da Qualidade 1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

3- Gestão e Organização 

Áreas/Problemas 
Número de alunos que transitam sem níveis negativos, qualidade do sucesso, no 3º ciclo 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 
Melhorar o processo de ensino aprendizagem e desempenho dos alunos, promovendo o sucesso escolar. 
Objetivos da Ação de Melhoria 
Analisar o sucesso educativo; 
Fomentar o gosto pelas aprendizagens; 
Informar sobre os resultados, para que estes sejam debatidos nas estruturas intermédias e em reuniões de 
Conselho Pedagógico; 
Promover uma cultura de qualidade. 
Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 
No final de cada período são recolhidos e organizados todos os 
dados da avaliação dos alunos, de modo a que se proceda a uma 
análise criteriosa dos mesmos, no que respeita à qualidade de 
sucesso. 
Em função dos resultados escolares obtidos, os alunos receberão um 
prémio de mérito escolar.  Estes alunos serão convidados a 
dinamizar uma sessão de esclarecimento dirigida aos seus colegas 
de turma, de forma a contribuir para a melhoria dos resultados. 

 
Durante o 
período de 
vigência do 
PPM 

Sempre que ocorram 
momentos de 
avaliação, 
nomeadamente, nas 
reuniões finais de cada 
período e em 
avaliações intercalares. 

Estratégias/Metodologias 
-Recolha e tratamento de dados, elaboração e divulgação dos resultados junto da comunidade escolar. 
-Premiar os melhores alunos. 
- Promover a inter-ajuda entre  alunos. 
Atividades  Público-alvo/destinatários 
-Aplicação de documentos de recolha de dados, tratamento e 
análise dos mesmos. Divulgação dos dados através de reuniões de 
Conselho Pedagógico, departamentos e de grupos. 
-Entrega de diplomas aos melhores alunos, no final de cada 
período letivo. 
-Programação de uma sessão de esclarecimento em cada turma no 
2º período, realizada pelos 2 melhores alunos da turma, após as 
avaliações do 1º período, com o objetivo de motivar os alunos com 
resultados mais fracos e ajudá-los a melhorar os seus métodos de 
estudo. 

 
3º ciclo 

Indicadores a monitorizar 
-Nº de alunos com positiva a todas as disciplinas, trimestralmente, no 3º ciclo 
-Nº de níveis 4/5 em todas as disciplinas, trimestralmente, no 3º ciclo 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  
Monitorizar e avaliar os resultados; 
Aumentar em 5 pontos percentuais nº de alunos que transitam sem níveis negativos; 
Aumentar em 5 pontos percentuais nº de níveis 4/5/ B e MB em todas as disciplinas e áreas disciplinares 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

Marília Estriga Equipa de autoavaliação 5€ (fotocópias) 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 
2015-2016 BFT 
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FICHA DA AÇÃO N.º 8.2 (9.2) - Grupo Tutorial 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

Ação 8.2 
(9.2)   

- Grupo Tutorial 2- Prevenção do Abandono, Absentismo e 
Indisciplina 

Áreas/Problemas 

Absentismo no 2º ciclo; Prevenir Abandono e Indisciplina 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 

. Melhorar a qualidade educativa, reduzindo a retenção, o absentismo e o abandono escolar, 
promovendo o sucesso escolar. 
. Promover o sucesso educativo dos alunos. 
Objetivos da Ação de Melhoria 

Tutoria como uma dinâmica colaborativa em que intervêm diferentes atores (alunos, docentes, técnicos 
e encarregados de educação) com diferentes graus de envolvimento, de forma a resolver dificuldades 
de aprendizagem dos alunos, de facilitar a sua integração na escola e nos grupos-turma e de atenuar 
eventuais situações de conflito e prevenir o absentismo e abandono escolar. 

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

No início do ano escolar, aquando das reuniões iniciais, os conselhos 
de turma, de acordo com a caraterização de cada turma, deverão 
sinalizar para o GAAF os alunos que poderão ser considerados de 
risco, quer ao nível da assiduidade quer ao nível da indisciplina. De 
acordo com as sinalizações feitas, os alunos serão agrupados em 
pequenos grupos (não mais de 6 alunos) em função das 
caraterísticas/perfil e problemáticas que apresentem; será marcado 
no horário dos alunos 1 tempo semanal com um docente ou um 
técnico do GAAF. Estes alunos deverão permanecer nestes pequenos 
grupos enquanto se achar necessário, caso a situação respeitante à 
sua problemática fique estabilizada, este deixará de frequentar o 
grupo, embora deva sempre existir um acompanhamento indireto 
por parte do professor/técnico, tutor e o DT. Caso se verifique 
necessidade o aluno regressará ao grupo. 

Esta ação 
decorrerá ao 

longo de 
todos os anos 

letivos e de 
acordo com o 

PPM e 
Projeto 

Educativo 
vigente. 

 

Estes grupos 
reunirão 

semanalmente 
durante 1 

tempo letivo, a 
marcar em 

conformidade 
com o horário 
dos alunos e 

dos 
professores 
tutores ou 
técnicos do 

GAAF. 

Estratégias/Metodologias 

. Acompanhar de forma individualizada o processo educativo de um aluno ou grupo restrito de alunos, 
de preferência ao longo do seu percurso escolar.  
.Aconselhar e orientar no estudo e nas tarefas escolares. 
. Esclarecer os alunos sobre as suas possibilidades educativas e os percursos de educação e formação 
disponíveis.  
. Ensinar os alunos a expressarem-se, a definirem objetivos pessoais, a auto avaliarem-se de forma 
realista e a serem capazes de valorizar e elogiar os outros. 
. Trabalhar de modo mais direto e personalizado com os alunos que manifestem um baixo nível de auto 
estima ou dificuldade em atingirem os objetivos definidos. 
. Implicar os docentes das disciplinas em que os alunos revelam maiores dificuldades em atividades de 
apoio à recuperação. 
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Atividades  Público-alvo/destinatários 

. Aplicar questionários/outras metodologias de recolha de dados 
que propiciem um conhecimento aprofundado das características 
próprias dos alunos: dados pessoais e familiares; caraterísticas 
pessoais (interesses, motivações, «estilo» de aprendizagem, 
adaptação familiar e social, integração no grupo-turma); problemas 
e inquietações; necessidades educativas. 

. Informar, sempre que solicitado, os pais/encarregados de 
educação, o Conselho de Turma e os alunos sobre as atividades 
desenvolvidas e o concomitante rendimento. 

. Elaborar relatórios periódicos (um por período) sobre os 
resultados da ação de tutoria, a serem entregues na Direção, para 
esclarecimento dos Conselhos de Turma, do Conselho Pedagógico e 
da família. Os relatórios devem ser elaborados numa linguagem 
clara e sem tecnicismos. 

 

Todos os alunos sinalizados que 
apresentem problemas de 
absentismo e indisciplina. 

Indicadores a monitorizar 

-Assiduidade dos alunos inseridos em grupos tutoriais 

-Indisciplina dos alunos inseridos em grupos tutoriais 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  

-Que no final do ano letivo, os alunos apoiados nos grupos tutoriais não fiquem retidos por excesso de 
faltas. Que, desde o momento em que iniciam o acompanhamento, até ao final do ano letivo, os alunos 
apoiados nos grupos tutoriais não sejam alvo de medidas disciplinares sancionatórias, desde que sejam 
assíduos ao apoio tutorial. 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

 

Elsa Silva 

Técnicos do GAAF e 
docentes com horas para 
tutoria 

 

 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

Após o encaminhamento dos docentes de acordo 
com a disponibilidade de horários dos docentes 
será atribuida uma hora semanal para cada alunos 
ou grupos. 
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FICHA DA AÇÃO N.º 9.1 - Aprender os Valores 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 
Ação 9.1 - Aprender os Valores 1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

2- Prevenção do Abandono, Absentismo e 
Indisciplina 

Áreas/Problemas 
Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 
Objetivos gerais do Projeto Educativo 
. Melhorar a qualidade educativa, reduzindo a retenção, o absentismo e o abandono escolar, promovendo o sucesso 
escolar. 

Objetivos da Ação de Melhoria 
Minimizar os comportamentos de risco, através da prevenção; Assegurar a transmissão de valores, através do treino 
de competências Pessoais e Sociais, que facilitem o seu desenvolvimento enquanto pessoas e cidadãos reponsáveis. 
Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 
Ao longo do ano letivo implementar duas a três atividades por período, 
que abordem a temática dos valores e cidaddania,  nas turmas do 1º e 2º 
ano do 1º ciclo, cujos docentes titulares colaborem juntamente com os 
técnicos do GAAF e outras entidades parceiras que possam facuklatr essas 
atividades. Nos 3º anos surge, como continuidade, a oferta complementar  
com um docente com habilitação para a lecionação de Promoção de 
Competências Pessoais e Sociais. Este docente irá dinamizar atividades 
neste âmbito, no horário escolar, juntamente com o professor titular de 
turma.  

Nos próximos 
anos letivos 
sempre aos 
1º , 2º anos e 
3º anos. 

 

No 1º e 2ºano entre 2 
a 3 atividades 
pontuais por perído. 
No 3ºano 1 tempo  de 
3 em 3 semanas. 

Estratégias/Metodologias 
Promover um melhor conhecimento de si próprio, através de atividades lúdicas e dinâmicas de grupo; 
Promover /capacitar e desenvolver nos alunos competências pessoais e também sociais que facilitem o seu 
desenvolvimento enquanto cidadãos e na construção do seu “eu”, através de atividades lúdicas. 
Atividades  Público-alvo/destinatários 
Leitura de histórias para reflexão; comemoração de efemérides 
relacionadas com os valores humanos; fichas de trabalho; jogos coletivos 
e individuais, peças de teatro,  dramatizações e rolle-play.As atividades 
são planificadas consoante necessidade e adequadas às problemáticas 
relativas aos comportamentos dos alunos. 

Todos os alunos do 1º ciclo que 
frequentem o 1º, 2º ano e 3º ano  de 
escolaridade. 

Indicadores a monitorizar 

Participação dos alunos nas atividades implementadas ao longo do ano e formuladas de acordo com as 
necessidades que se vão verificando, no caso dos alunos do 1º e 2º ano. 
 No 3ºano, participação nas atividades planificadas com o docente de PCPS e o docente titular de cada 
uma das turmas e avaliação da atividade por parte dos alunos e docente titular de turma. 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  

Participação ativa e avaliação positiva de 80% dos alunos e apresentação no caso dos alunos do 3ºano de 
uma atividade a apresentar à comunidade escolar no final do ano letivo, com a participação de um 
elevado número de encarregados de educação. 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

Micaela Barros 
 

1 Docente de PCPS para o 
3ºano e técnicos do GAAF 
juntamente com parceiros 
no 1º e 2º anos. 

 
 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 
Ao longo do ano letivo. Questionários de avaliação das atividades 
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FICHA DA AÇÃO N.º 10.1 – Envolver os alunos na vida escolar 

Nº Designação da Ação de 
Melhoria 

Eixo(s) de intervenção 

Ação 10.1 – Envolver os alunos na vida escolar 3 – Gestão e Organização 

Áreas/Problemas 

Pouco envolvimento dos alunos na vida escolar. 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 

. Melhorar a qualidade educativa 

. Promover o sucesso educativo dos alunos. 

. Promover uma maior participação e cooresponsabilização dos alunos na vida escolar. 

Objetivos da Ação de Melhoria 

Promover as assembleias de delegados e subdelegados 

Promover a formação de assembleias de turma 

Envolver os alunos em tomadas de decisão sustentadas em metodologias adequadas e justas 

Contribuir para a construção dos documentos estruturantes da escola. 

Contribuir para a construção de um projeto de vida 

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

 

Efetivação de momentos para o desenvolvimento de assembleias 
de turmas e de delegados e subdelegados. 

Assento de representantes dos alunos nos orgãos de tomadas de 
decisão. 

Iniciar o 
processo no 
ano letivo 
15/16 e 
consolidar 
todo o 
processo em 
16/17 

No ano letivo 
15/16, 1 reunião de 
sensibilização no 1º 
período e 
agendamento de 
futuras 
reuniões/encontros 
de alunos (Delg. E 
Subd.) 

Estratégias/Metodologias 

Prosseguir o ato de eleição de delegados e subdelegados; 
Proporcionar momentos de trabalho comuns às assembleias de turma de acordo com os interesses 
específicos dos alunos, tendo em conta a sua participação na vida da escola. Publicitação/Divulgaçaõ das 
medidas/resoluções emanadas das assembleias de turma. Direcionar o desenvolvimento da assembleia 
de delegados e subdelegados em função dos temas abordados nas assembleias de turma. Integração 
das medidas/resoluções das assembleias de delegados e subdelegados nas estruturas para o efeito. 
Atividades  Público-alvo/destinatários 

Reuniões de sensibilização dos alunos para a importância das 
assembleias de turma e de delegados e subdelegados; 

Efetivação de momentos para o desenvolvimento de 
assembleias de turmas, delegados e subdelegados. 

Todos os alunos de 2º e 3º ciclo, mais 
especificamente os delegados e 
subdelegados de turma. 
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Indicadores a monitorizar 

-Nº de reuniões de assembleias de delegados/subdelegados e de turma 

-Nº de alunos participantes nas assembleias de delgados/subdelegados e de turma 

-Nº de turmas com assembleias de turma constituídas 

-Nº de propostas apresentadas pelas assembleias de turma. 

Resultados esperados/ critérios de sucesso  

- Constituição da assembleia de delegados e subdelegados 

- Que pelo menos 50% das turmas dos 2º e 3ºciclos tenham assembleia constituída no final do ano letivo 

- Que pelo menos 80% dos alunos convocados participem nas reuniões de assembleias de 
delegados/subdelegados e de turma. 

- Que cada assembleia realize pelo menos uma reunião por período 

- Que cada assembleia apresente pelo menos uma proposta válida e exequível até final do ano letivo 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

 

Ema Salero 

 

Direção; Diretores de 
Turmas.  

 

 

20 € (Dossiê, 
cópias/impressões) 

 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

Final de cada perído letivo Registos de presenças em assembleias 

Atas de assembleias de delgados/subdelegados e de 
turmas 
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FICHA DA AÇÃO N.º 11.1 – Gestão de recursos/clima de escola 

Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção * 

Ação 11.1 – Gestão de recursos/clima de escola 3 – Gestão e Organização 

Áreas/Problemas  

Manter um bom clima de escola através de uma boa distribuição e gestão de todos os recursos( Físicos e 
humanos) 

Objetivos gerais do Projeto Educativo  

. Melhorar a qualidade educativa, promovendo o sucesso escolar. 

. Promover o clima de escola saúdavel distribuindo os recursos de acordo com o “perfil” para as 
tarefas/cargos a desempenhar. 

Objetivos específicos da Ação 

Promover um ambiente saudável e favoravel ao bom desenvolvimento; 
Melhorar o desempenho de todos os intervenientes da comunidade educativa, possibilitando-lhes as 
condições mais favaráveis ao seu desempenho. 

Descrição da Ação  Duração Periodicidade 

 - Reuniões de Conselho Pedagógico onde são definidas as 
linhas orientadoras para toda a organização e gestão; 
Reuniões períodicas de conhecimento, trabalho e tomadas 
de decisão; 
Reuniões de departamentos para propostas/sugestões de 
organização e outras; 
Reuniões de Conselho geral para sugestões, definição e 
ratificação das linhas orientadores e do projeto final. 

Esta ação 
decorrerá ao 
longo de todos 
os anos letivos e 
de acordo com 
o PPM e Projeto 
Educativo 
vigente. 

Sempre que 
necessário e pedido 
que seja feita a 
organizção dos anos 
letivos  
Final e inicio de cada 
ano letivo e sempre 
que se justifique. 

Estratégias/Metodologias 

Reuniões com pessoal docente e não docente, sempre que se justifique e quando convocadas pela 
Direção. 

 Atividades                           Público-alvo/destinatários 

 Distribuição de serviço; 
Formação de turmas; 
Distribução de espaços; 
Embelezamento de espaços 

Toda a comunidade escolar 

Indicadores a monitorizar 

Todos os monitorizados e que fazem parte do relatório de autoavaliação. 

Resultados esperados/critérios de sucesso  

Manter um bom clima de escola ; 
Promover o sucesso educativo dos nossos alunos; 
Bem estar de toda a comunidade escolar. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Arlinda Figueira Equipa de autoavaliação;equipa de formação de 
turmas; Equipa de elaboração de horários e Direção 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                       

Plano Plurianual de Melhoria- 2014-2017 Página 41 
 

FICHA DA AÇÃO N.º 12.1 – Auto-Avaliação 

Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção * 

Ação 12.1 – Auto-Avaliação 3 - Gestão e Organização 

Áreas/Problemas  

Envolvimento / corresponsabilização de todos os docentes no processo de autoavaliação. 

Objetivos gerais do Projeto Educativo  

- Melhorar o serviço educativo a prestar a toda a comunidade; 
- Envolver toda a comunidade educativa na vida escolar e no processo de auto-avaliação.  

Objetivos específicos da Ação 

-Avaliar regularmente o funcionamento de estruturas e serviços pedagógicos com vista ao sucesso 
educativo dos alunos; 
- Reforçar a colaboração de docentes e não docentes no processo de autoavaliação.  

Descrição da Ação  Duração Periodicidade 

Alargamento dos mecanismos de autoavaliação a todas as 
estruturas e serviços educativos.  

Vigência do 
PPM 

Trimestral  

Estratégias/Metodologias 

Reformulação de instrumentos de autoavaliação de acordo com o presente PPM; 
Aplicação de instrumentos de monitorização; 
Apresentação regular dos resultados da autoavaliação. 

 Atividades                           Público-alvo/destinatários 

Elaboração de planos de trabalho e definição da respetiva 
calendarização; 
Elaboração trimestral de relatórios; 
Criação/reformulação de instrumentos de recolha de dados; 
Aplicação de questionários de satisfação aos encarregados 
de educação ; 
Divulgação dos resultados dos questionários aplicados. 

 
Toda a comunidade educativa 
 

Indicadores a monitorizar 

-Planos de trabalho; 
-Relatórios trimestrais; 
-Instrumentos de recolha de dados;  
-Resultados dos questionários. 

Resultados esperados/critérios de sucesso  

-Elaboração de planos de trabalho anuais;  
-Apresentação/Divulgação trimestral de relatórios; 
- Divulgação dos resultados dos questionários 
- Feedback, por parte dos docentes, dos resultados apresentados no relatório; 
Apresentação de propostas por parte dos docentes. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Ana Avó Equipa de Autoavaliação 
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FICHA DA AÇÃO N.º 13.1 -  Articulação inter e intra ciclos 

Nº Designação da Ação de Melhoria Eixo(s) de intervenção 

Ação 
13.1 

 

-  Articulação inter e intra ciclos 3-Gestão e Organização 

Áreas/Problemas 

Articulação entre ciclos 
 

Objetivos gerais do Projeto Educativo 

- Melhorar o processo de ensino-aprendizagem; 
- Melhorar o desempenho escolar dos alunos. 
 

Objetivos da Ação de Melhoria 

- Dar continuidade à articulação entre ciclos nas disciplinas de: - português e matemática (1º/2º ciclo), 
(2º/3º ciclo); -  Matemática e educaçãovisual/educação tecnológica (2º/3º ciclo); - ciências 
naturais/ciências fisico química e estudo do meio (J. Infância/1º ciclo);  
- Intensificar a articulação inter e intra ciclos alargando-as a outras disciplinas; 
 

Descrição da Ação de Melhoria Duração Periodicidade 

- Encontros periódicos de articulação entre 
coordenadores/delegados de disciplina/delegados de ano e 
docentes de disciplinas comuns ou áreas afins dos diferentes ciclos, 
visando a: 
 - mobilização dos conhecimentos e capacidades adquiridas pelos 
alunos, nos anos ou ciclos subsequentes; 
- ajustamento das planificações (sequêncialidade dos domínios de 
conteúdos/linguagens científicas comuns); 
-  planificação de atividades de reforço das aprendizagens; 
- planificação de atividades conjuntas que mobilizem os 
conhecimentos e capacidades adquiridas pelos alunos em 
disciplinas e áreas comuns;  
- harmonização dos critérios de classificação. 
 

Vigência do 
PPM 

Por período letivo  

Estratégias/Metodologias 

- Realização de reuniões periódicas envolvendo docentes do mesmo ou de diferentes ciclos; 
- Partilha de materiais didáticos; 
- Aferição de conceitos e linguagem específica de cada disciplina; 
- Aferição de critérios e instrumentos de avaliação. 
 

Atividades  Público-alvo/destinatários 

- Reuniões periódicas entre ciclos, (início do 1º período, início do 
2º período e final do ano letivo) 
- Reuniões  intra ciclos (no mínimo uma por período); 
- Divulgação/partilha de materiais didáticos; 
- Reflexão sobre resultados escolares dos alunos e adoção de 
estratégias de melhoria; 
 
 
 
 

 
Todos os docentes 
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Indicadores a monitorizar 

- Nº de reuniões de articulação realizadas entre os vários ciclos; 
- Nº de atividades de articulação entre ciclos; 
- Nº de materiais didáticos partilhados nas disciplinas de português e matemática entre os ciclos (fichas de 
trabalho, fichas de avaliação, apresentações, etc.); 
- Nº de reuniões realizadas entre o ano terminal do ciclo e o ano inicial do ciclo seguinte. 

Resultados esperados/critérios de sucesso  

- Manter o nº de reuniões realizadas no ano anterior, entre ciclos nas disciplinas de matemática e 
português; 
- Que se realizem pelo menos, duas reuniões por ano letivo entre departamentos; 
- Que se realizem pelo menos, três atividades conjuntas entre os ciclos, ao longo do ano letivo; 
- Harmonização dos critérios de classificação entre a mesma disciplina de cada ano de escolaridade. 
 

Coordenador/Responsável da Ação de 
Melhoria 

Equipa Operacional Estimativa de Custos 

Belquice Neto Coordenadores de 
Departamento 

 
 

Monitorização e Avaliação da Ação 

Calendarização Instrumentos de Recolha 

- Momentos de avaliação: 
        ínício do 2º e do 3º período e final do 3º 
período. 
 

- Atas das reuniões (momentos e documentos de 
trabalho produzidos); 
 
- Balanço das atividades do PAA por período letivo; 
 
- Grelha de recolha de documentos (documentos 
partilhados, fichas de avaliação comuns, materiais 
atividades comuns). 
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6.2 Cronograma das ações / monitorização / avaliação para o triénio 2014/2017 
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7. Monitorização e Avaliação  

O processo de monitorização e avaliação do PPM assume-se como um fator decisivo para a 

verificação da distância relativa aos objetivos propostos, bem como para corrigir trajetórias  e 

estabelecer ou aprofundar medidas e estratégias que possam contribuir para alcançar o 

resultados expectáveis. Nesta perspetiva, o quadro que a seguir se apresenta, procura traduzir, 

de forma esquemática, os principais aspectos subjacentes ao processo de monitorização e 

avaliação do PPM do TEIP. 

Monitorização e Avaliação 

Responsável pela coordenação, 
monitorização e avaliação 
 

- Coordenador do TEIP - Fernando Rafael 

Equipa Operacional 
- Equipa da autoavaliação: Ana Avó, Marília Estriga, Vanda Estevens. 

 
 
 
Indicadores a monitorizar em função 
das Metas fixadas 
 

- Distância em relação às submetas previstas definidas para o final de 
cada período, face ao valor de chegada previsto para o final de cada ano 
letivo (submetas a definir no primeiro conselho pedagógico de Setembro 
de cada ano), de acordo com os domínios: 
1-Sucesso escolar na avaliação externa, 
2-Sucesso escolar na avaliação interna 
3-Interrupção precoce do percurso escolar (risco de abandono) 
4-Indisciplina. 

 
 
Instrumentos de recolha 
 

- Balanço/Síntese de Turma que permite a recolha de dados relativos a 
todos os domínios e indicadores das metas previstas no PPM; 
- Atas de avaliação; 
- Balanços do coordenador de diretores de turma e coordenadores de 
Departamento. 

Metodologia 

- Documento enviado por email para DT/Titulares de turma preenchido 
no final de cada período letivo, após reuniões de avaliação; 
-Tratamento de dados recolhidos; 
- Elaboração e divulgação dos dados recolhidos; 
- Análise e reflexão dos resultados nas estruturas intermédias. 

Calendarização  
- No final de cada período letivo 
- No final das reuniões intercalares 
- No final de cada ano letivo 

Divulgação/Reflexão dos resultados 

- Em reuniões de conselho geral 
- Em reuniões de conselho pedagógico 
- Em reuniões de departamento 
- Em reuniões de conselho de turma 
- Em reuniões com encarregados de educação 

 
Tomadas de decisão 
 

- Direção 
- Conselho geral 
- Conselho pedagógico 
- Departamentos 
- Conselho de turma 

Divulgação dos resultados finais 
- Relatórios e reuniões. 

Tomadas de decisão 
 

- Direção 
- Conselho Geral 
- Conselho Pedagógico 
- Departamentos 
- Conselho de Turma 
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O papel do perito externo 

 
 

O Programa TEIP, integra um elemento externo que é assumido pela figura do Perito 

Externo. A importância do trabalho realizado pela Perita Externa junto do Agrupamento tem 

sido reconhecida como uma mais-valia e uma oportunidade para a escola, pretendendo 

contribuir para: 

- Orientar o Agrupamento no desenvolvimento do Projeto; 

- Ajudar a identificar os pontos fracos/fortes e as prioridades do agrupamento; 

- Clarificar as práticas junto dos elementos da comunidade escolar; 

- Potencializar o seu trabalho, rentabilizando o mais possível as mais-valias que emergem dos 

seus conhecimentos; 

- Participar na análise dos resultados; 

- Criar dinâmicas de reflexão; 

- Promover o trabalho colaborativo entre os docentes; 

- Colaborar na construção de Micro Redes. 
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8. Plano de capacitação para o triénio 2014 - 2017  

Ano letivo a) Domínio  b) Grupo-Alvo  c) Tipologias  Temáticas / Ações 

2014-2015 

 
A- Gestão de Sala de Aula 

 
Docentes Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 

- Educação Especial 
- Quadros Interativos 
- Excel 
- Organizar a escola para o sucesso. 

B- Articulação e Supervisão Pedagógica 
 

Coordenadores de departamento e 
delegados de grupo. 

Tipo 5 
- Práticas colaborativas e supervisão 
pedagógica. 

C- Monitorização e Avaliação 
Docentes da equipa de auto-avaliação, 

lideranças intermédias e de topo. 
Tipo 6 

- Monitorizar,-  como , o quê e para quê? 

D- Metodologias Mais Sucesso-TurmaMais Docentes Tipo 4, Tipo 8 
- Organizar a escola para o sucesso. 
- Metodologia TurmaMais 

2015-2016 

 
A- Gestão de Sala de Aula 

 
Docentes/Técnicos Tipo 2, Tipo 3 

- Diferenciação Pedagógica 
- O Ensino da História com as TIC 
- A informática ao serviço das aprendizagens. 

B- Articulação e Supervisão Pedagógica 
C- Monitorização e Avaliação 

Docentes, Técnicos, Assistentes 
Operacionais 

Tipo 3, 
 

Tipo 5, Tipo 6 

- A Avaliação dos alunos. 
- Supervisão pedagógica. 
- Prevenção do Absentismo 
- Prevenção da Indisciplina 

        D- Metodologias Mais Sucesso-TurmaMais 
Docentes do 1º ciclo, Diretores de Turma e 

Professores de Português e de 
Matemática. 

Tipo 4, Tipo 8 

 
- Metodologia TurmaMais 

2016-2017 

 
A- Gestão de Sala de Aula 

 
Docentes Tipo 2, Tipo 3 

- Diferenciação Pedagógica 
- Educação Especial 
- Didáticas das várias disciplinas 

        B- Articulação e Supervisão Pedagógica  Coordenadores de departamento e 
delegados de grupo. 

 
Tipo 5 

- Práticas colaborativas  
-Supervisão pedagógica. 

        C- Monitorização e Avaliação  Docentes Tipo 5 
- Supervisão pedagógica. 
 

        D- Metodologias Mais Sucesso-TurmaMais Docentes Tipo 4, Tipo 8 
- Organizar a escola para o sucesso. 
- Metodologia TurmaMais 
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a)Domínio - Domínio A - Gestão de Sala de Aula; Domínio B – Articulação e supervisão pedagógica; Domínio C – Monitorização e Avaliação; Domínio D – Metodologias Mais Sucesso. b) Grupo-
Alvo-professores; técnicos; assistentes operacionais; assistentes administrativos. C)Tipologias - TIPO 1 - Regulação do ambiente de sala de aula; TIPO 2 - Pedagogia diferenciada; TIPO 3 / 4 – 
Avaliação e estratégias diversificadas de ensino / aprendizagem na área da Matemática / do Português; TIPO 5 - Articulação e supervisão pedagógica; TIPO 6 - Monitorização e Avaliação; TIPO 
7 / 8 – A Metodologia Fénix / TurmaMais)  

Pais/Encarregados de Educação 

Ano letivo Grupo-Alvo Temáticas / Ações 

2014-2015 Pais/Encarregados de Educação - Sessões de educação parental 

2015-2016 Pais/Encarregados de Educação 

- Informática para pais 
- Costura 
- Estilos de vida saudável 
- Sessões temáticas 

2016-2017 Pais/Encarregados de Educação 

- Informática para pais 
- Costura 
- Estilos de vida saudável 
- Sessões temáticas 

 


