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Plano de Melhoria 

 Na sequência do processo de avaliação externa, em que a escola participou no passado ano 

letivo, que resultou no relatório de avaliação final enviado pela IGE, de que a escola teve 

conhecimento, foi divulgado e apreciado, quer pelo conselho pedagógico, quer pelo conselho 

geral, cumpre agora elaborar um plano de melhoria que complemente os documentos 

orientadores da atividade educativa do Agrupamento – projeto educativo e plano anual de 

atividades – bem como o projeto de intervenção desta direção. Assim, pretende este plano de 

melhoria cumprir as seguintes finalidades: 

 - Melhorar o desempenho nas áreas prioritárias definidas pela avaliação externa; 

 - Definir os objetivos a atingir no período de implementação do plano; 

 - Caracterizar as ações a implementar para cumprir os objetivos definidos; 

 - Orientar as estruturas responsáveis do Agrupamento e parceiros na implementação de 

ações de melhoria; 

 Este documento pretende ser simples, de modo a ser compreendido e usado por todos os 

colaboradores do Agrupamento, flexível e dinâmico, de modo que possa ser ajustado ao longo do 

seu período de vigência permitindo ajustes a alterações legislativas e/ou a avaliações intermédias 

da implementação das ações, permitindo também a introdução de novos objetivos e ações que 

cumpram as finalidades a que se propõe. 
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Objetivos Ações Responsáveis Calendarização Indicadores/Metas 
Melhoria da disciplina/ambiente escolar e 

reformulação do Núcleo de Intervenção 

Comportamental (NIC)  

• Criar de uma equipa de mediação de conflitos; 

• Direcionar os recursos humanos do NIC para as 

situações mais problemáticas; 

• Fazer a Avaliação anual do cumprimento do objetivo. 

Direção 
NIC 

Ano letivo 
2012/13 e 
seguintes 

Nº participações 
disciplinares 

Meta: diminuição anual 
de 5% 

Melhoria dos resultados obtidos por alunos 

com PAPI. 

• Otimizar os recursos afetos aos Planos de 

Acompanhamento Pedagógico Individual; 

• Definir o perfil dos alunos a sinalizar para APA e tutoria; 

• Articular os horários de APA através do Plano de Turma; 

• Definir um número máximo de horas de apoio semanais 

para cada aluno; 

• Priorizar os recursos para áreas com aproveitamento 

mais baixo; 

• Fazer a avaliação anual do cumprimento do objetivo. 

Direção 
Docentes 

Departamentos 

Ano letivo 
2012/13 e 
seguintes 

RPAPI=(Nº alunos 
transitaram com 

PAPI)/(nº total de alunos 
com PAPI) 

Meta: RPAPI>0,7 

Incrementar os processos de supervisão em 

sala de aula 

• Disponibilizar tempo semanal para os Coordenadores 

fazerem observação de aulas 

• Dar continuidade aos procedimentos de observação de 

aulas pela Direção 

• Avaliar periodicamente o cumprimento do objetivo 

Diretor 
Coordenadores 

de 
Departamento 

Ano letivo 
2012/13 

Nº de aulas observadas 
anualmente/departamen

to 
(mínimo 15) 

Meta: Incremento anual 
ao longo de 3 anos 

Melhorar as práticas de interdisciplinar e • Avaliar o impacto das praticas de interdisciplinaridade e Direção 
Departamentos 

Ano letivo 
2012/13 e 

Média do Nº 
iniciativas/atividades 
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potenciar a articulação curricular de articulação curricular desenvolvidas em cada 

departamento; 

 

• Criar ofertas formativas escolares que suscitem o uso 

de práticas de interdisciplinaridade e que potenciem a 

articulação curricular 

• Apoiar o desenvolvimento dos projetos Caminhar de 

Mãos Dadas I e II 

• Alargar os processos de articulação entre ciclos 

existentes (Dep. Matemática/1º Ciclo) a mais áreas 

disciplinares 

• Fazer a avaliação anual do cumprimento do objetivo. 

seguintes previstas no plano de 
turma 

Meta: aumento anual 

Aumentar a diferenciação pedagógica •  Reformular o Plano de Turma de modo a incluir 

especificamente as praticas de diferenciação 

pedagógicas para a turma, privilegiando as 

desenvolvidas na sala de aula; 

• Tornar pratica corrente o uso de matriz/informação 

prova com as medidas de diferenciação previstas; 

• Privilegiar a diferenciação de ofertas existente na área 

da matemática (ginásio da matemática) e a criação de 

Direção 
Departamentos 

Ano letivo 
2012/13 e 
seguintes 

Nº de ações de 
diferenciação previstas 

nos Planos de Turma 
Meta: média por ano de 
escolaridade superior a 3 

ações 
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novas ofertas noutras áreas 

• Apoiar as propostas de Planos de Desenvolvimento 

para alunos com capacidades excelentes; 

• Fazer a avaliação anual do cumprimento do objetivo. 

Aumentar a participação dos alunos nos 

processos de decisão do Agrupamento 

• Apoiar as iniciativas de comissão de finalistas dos 

alunos 

• Envolver Assembleia dos Delegados de turma na 

elaboração do PAA, visitas de estudo e outras iniciativas. 

• Responsabilizar os delegados de turma na 

concretização do projeto Eturma 

• Fazer a avaliação anual do cumprimento do objetivo. 

Direção  
Diretores de 

Turma 
Delegados de 

Turma 

Ano letivo 
2012/13 e 
seguintes 

Número de Turmas 
envolvidas no PAA e 

projeto Eturma 
Meta: Envolvimento 

superior a 80% 

Melhorar o Plano de Formação do 

Agrupamento 

• Fazer o levantamento anual das necessidades de 

Formação do PD/PND 

• Dar continuidade à criação de ofertas formativas 

internas que respondam às necessidades do 

Agrupamento 

• Incrementar as parcerias formativas externas e a 

articulação com o CFAEOS 

• Formalizar a avaliação anual do cumprimento do Plano 

de Formação 

Conselho 
Pedagógico 

 
Comissão de 

Formação 
 

Departamentos 
 

Direção 

Ano letivo 
2012/13 e 
seguintes 

Nº de ações 
desenvolvidas e em que 

participaram 
professores/assistentes 

do Agrupamento 
Meta: 1 formação/ano 
por área disciplinar e 1 

para AO. 
Ou 

Nº participantes por 
universo 

Meta: 80%profs 
participarem em pelo 

menos 1 formação e 50% 
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dos AO 
Reformular Projeto curricular de 

Agrupamento 

• Refazer as orientações sobre avaliação das 

aprendizagens, integrando orientações para a regulação 

e melhoria; 

• Reestruturar o PCA do Agrupamento 

Equipa de 
Reformulação 

do PCA 

Início do ano 
letivo 

2013/2014 

Finalização da 
Reformulação com 
aprovação pelo CG 

Meta: Final do ano letivo 
2013/2014 

 
Melhorar o processo de Autoavaliação do 

Agrupamento 

• Otimizar o funcionamento das equipas de trabalho; 

• Auscultar alunos e EE sobre o funcionamento do 

Agrupamento e integrar os resultados no relatório final; 

• Avaliar outras valências de funcionamento do 

Agrupamento; 

• Integrar o projeto “Querido mudei a Escola” nos 

processos de melhoria e procedimentos de 

autoavaliação; 

• Criar uma equipa única e responsável final pela AA 

anual do Agrupamento 

• Apresentar um relatório final único  

Equipas de 
trabalho e 

Comissão de 
Avaliação 

Interna do CP 

Ano letivo 
2012/13 e 
seguintes 

Apresentação do 
Relatório Final anual 
Meta: Aprovação dos 

relatórios anuais pelo CP 
durante a vigência deste 

plano e divulgação à 
comunidade 

Dotar as escolas do Agrupamento de Plano 

de Segurança 

• Articular com a autarquia a implementação dos planos 

de segurança nas escolas de 1º ciclo. 

• Solicitar à DGEstE o financiamento necessário para a 

concretização das alterações necessárias à segurança na 

Direção Ano letivo 
2013/2014 e 

seguintes 

Nº planos existentes e nº 
de exercícios realizados 

Meta: Existência de 
planos de Segurança em 

todas as unidades do 
Agrupamento e 

realização de pelo menos 
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escola sede, bem como o financiamento para a 

elaboração técnica do Plano de Segurança. 

• Concretizar exercícios anuais de segurança nas 

unidades escolares do Agrupamento. 

1 exercício anual por 
unidade escolar 
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Avaliação do Plano 

 A avaliação do plano de melhoria deve ser contínua e permitir o ajustamento, quer das 

ações a implementar, quer das metas a cumprir. O nível de cumprimento do plano será aferido 

anualmente, no final do ano letivo, usando os indicadores definidos para cada ação, permitindo a 

afinação das medidas/ações desenvolvidas e a implementar no ano seguinte. 

 O cumprimento do plano deverá ter como referencia uma execução de pelo menos 75% 

das ações previstas, com um nível de cumprimento das metas de pelo menos 60%. Um resultado 

acima do esperado deverá ser entendido como o cumprimento de 90% das ações previstas com 

mais de 80% das metas atingidas. 

 

 

Quinta do Conde, 18 de Julho de 2012, 

 A  Direção,       O Conselho Geral, 

_________________________    ____________________________ 


