Plano de Melhoria 2019-2020

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém
Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede)
(330425 )

BSERVATÓRIO DE QUALIDADE ESCOLAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA

2019 - 2021

PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 27-11-2019

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
Telefone: 269 590 040 Fax.: 269 590 046
E-mail: executivo@aepal.pt – http://www.aepal.pt
Rua Soeiro Pereira Gomes. 7565-070 Alvalade do Sado

Página 1

Plano de Melhoria 2019-2020

Índice
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................... 3
1. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA (PAM) ....................................................................................................................... 4
1.1. IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA ................................................................................. 4
1.2. TABELA DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA ............................................................................................ 5
1.3. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA .................................................................................................................. 5
2. ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA - PAM ............................................................................................ 5
3. PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA .................................................................................................................................... 6
3.1. IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ................................................................................................ 6
3.2. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MELHORIA ........................................................................................................... 6
3.3 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA .......................................................................................... 11
3.3.1 Enquadramento Estratégico das Ações de Melhoria ..................................................................................... 11
3.4. VISÃO GLOBAL DO PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA (PAM) .............................................................. 12
3.5. AÇÕES DE MELHORIA .................................................................................................................................... 13
CONCLUSÃO ................................................................................................................................................................ 22

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
Telefone: 269 590 040 Fax.: 269 590 046
E-mail: executivo@aepal.pt – http://www.aepal.pt
Rua Soeiro Pereira Gomes. 7565-070 Alvalade do Sado

Página 2

Plano de Melhoria 2019-2020
INTRODUÇÃO
O Plano de Ações de Melhoria (PAM) é consequência da reflexão feita pela equipa de autoavaliação obtida no
diagnóstico organizacional/relatório da autoavaliação elaborado ao longo do biénio 2017-2019 e nos Portefólios dos
resultados escolares da avaliação sumativa interna/externa, baseando-se, assim, em evidências e dados
provenientes da própria escola e, sobretudo, na perspetiva da comunidade escolar.
Esse relatório de avaliação interna permitiu-nos identificar algumas áreas de melhoria que se pretendem
hierarquizar em termos da sua execução. Constitui-se como instrumento de suporte à planificação e à
implementação da melhoria nesta organização, numa tentativa de superar as fragilidades detetadas durante o
processo de autoavaliação e da última avaliação externa realizada pela IGEC.
Para o conseguir, é necessário o comprometimento de toda comunidade educativa com a melhoria contínua dos
serviços.
Para a elaboração deste plano considerou-se, sobretudo, o diagnóstico organizacional que reconhece a necessidade
desta organização escolar introduzir melhorias em três áreas essenciais do seu desempenho: Resultados
Académicos e Sociais; Prestação do Serviço Educativo e na Liderança e Gestão, nomeadamente, no impacto das
práticas de autoavaliação.
É neste sentido que o plano direciona a melhoria. Reveste-se de amplitude e de profundidade, contemplando áreas
de intervenção diversificadas e segue um planeamento flexível e progressivo, ou seja, é capaz de atender à
necessidade de reformulação de meios e estratégias, entendendo o processo numa perspetiva cíclica e formativa.
Assim, o ponto de partida do agrupamento para este Plano de Melhoria teve por base os pontos fracos e as áreas de
melhoria adiante esquematizadas, não esquecendo, no entanto, o empenhamento na manutenção ou no
aprofundamento dos pontos fortes assinalados.
Não se ambiciona resolver todos os problemas simultaneamente, mas sim dar prioridade às questões que são
consideradas a base para que toda a organização possa melhorar de forma sustentada.
O presente plano tem um horizonte temporal de um ano letivo (2019-2020), podendo manter-se em vigor para um
segundo ano, após avaliação pela equipa do OQE do grau de consecução.
Depois da apresentação das ações de melhoria à comunidade educativa, seguir-se-á a criação das equipas que terão
que implementar as AM (ações de melhoria) identificadas. Cada ação de melhoria terá assim uma equipa
responsável pela sua implementação que será liderada por um Coordenador da Ação.
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1. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA (PAM)
1.1. IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA
Face ao diagnóstico organizacional do agrupamento efetuado, foram identificados os pontos fortes e as
áreas a melhorar do agrupamento que, na opinião da Equipa de Autoavaliação- OQE, tendo como base os resultados
dos questionários e entrevistas, devem ser implementadas. O PAM incorpora as ações de melhoria identificadas no
Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento. Dessas áreas de melhoria foi feita uma priorização das
medidas de acordo com os aspetos que se seguem:

Níveis a usar para cada
Ação de Melhoria - AM

Nível Elevado
5 Pontos

Nível Médio
3 Pontos

Nível Baixo
0 Pontos

Impacto

Terá um impacto significativo
em mais do que um objetivo
da organização ou indicadores
de desempenho.

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

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

- É possível implementar no
curto prazo
- Requer um número razoável
de recursos para ser alcançada
- Pode ser controlada pela
organização

Improvável
de
ser
implementada no curto prazo
Requer
um
número
significativo de recursos para
ser alcançada
- Depende de fatores externos
à organização

A ação tem impacto indireto
na melhoria da satisfação do
cidadão/cliente.

É improvável o impacto na
satisfação do cidadão/cliente

Capacidade

Satisfação
Tabela 1

- Pode ser implementada no
curto prazo.
- Requer poucos recursos
materiais e humanos para ser
alcançada
- Pode ser controlada pela
organização
A ação tem um impacto direto
na melhoria da satisfação do
cidadão/cliente.

- Pontuação a usar na priorização das AM

Considerando, também, as reformulações feitas recentemente ao Projeto Educativo que se encontra em
vigor para o período de 2017 a 2020, o Agrupamento pretende monitorizar as metas definidas para todos os ciclos
de ensino no que diz respeito ao sucesso escolar; melhorar a supervisão pedagógica e a articulação entre ciclos;
Intensificar e diversificar a participação da comunidade educativa na vida do Agrupamento; entre outros.
O cruzamento dos dados presentes nos 2 documentos supra referidos, conduziu à seleção das três ações de
melhoria que nos propomos implementar, contando, para o efeito, com o envolvimento e a participação de toda a
comunidade educativa.
As ações de melhoria foram ordenadas e elaborado o ranking, de acordo com as tabelas anteriores (impacto,
capacidade e satisfação), e assentam nos critérios de Meios e de Resultados, com destaque para os critérios 1Liderança; 6-Satisfação do cidadão/cliente; 8-Impacto na Sociedade e 9-Resultados de Desempenho-Chave. De
seguida, foi calculado o valor final que resultou do produto dos valores atribuídos.
Para cada uma das ações de melhoria a implementar foi elaborado o respetivo plano de ação, com o
desdobramento da ação de melhoria e respetiva estratégia de implementação da mesma.
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1.2. TABELA DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA
A

B

C

D

E

F

Ação

Impacto

Capacidade

Satisfação do
cidadão/cliente

Pontuação
BxCxD

Ranking

5

5

5

125

1

5

5

3

75

2

5

3

3

45

3

Resultados
Resultados Académicos e Sociais:
- Melhoria dos resultados internos/externos dos
alunos;
- Redução da discrepância entre a avaliação interna
e externa;
- Valorização do sucesso dos alunos;
- Fomentar o cumprimento de regras e disciplina;
- Fomentar a equidade, a inclusão e a excelência.
Prestação do Serviço Educativo:
- Envolvimento das famílias na vida escolar;
- Proporcionar, em todos os ciclos, metodologias
ativas e experimentais no ensino e nas
aprendizagens, adequando e rentabilizando os
recursos educativos;
- Planificação e acompanhamento das práticas
educativa e letiva.
Liderança e Gestão:
- Promoção e divulgação dos documentos
orientadores do agrupamento;
- Acompanhamento e avaliação do impacto das
práticas de autoavaliação na melhoria do
desenvolvimento organizacional do agrupamento.
Tabela 2- Priorização das Ações de Melhoria.

1.3. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA
Depois da conclusão da análise e tratamento de todos os dados recolhidos e de reuniões de partilha de
pontos de vista (entre a Equipa), o Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança dotou-se da informação necessária
para elaborar o Plano de Melhoria. Este é um dos principais objetivos da aplicação da CAF, uma vez que transforma
as áreas com potencial de melhoria identificadas no diagnóstico num plano estruturado de ações de melhorias
prioritárias e adaptadas ao contexto da organização.
De seguida irão ser apresentadas as três áreas de melhoria diagnosticadas e selecionadas, através de tabelas
que sistematizam a sua coordenação e implementação.

2. ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA - PAM
Os aspetos a melhorar foram analisados e de seguida hierarquizados como ações de melhoria. O PAM é integrado no
planeamento estratégico da escola, sendo fundamental a sua divulgação e efetiva implementação.
Os pontos que foram considerados como fortes serão também objeto de acompanhamento, de modo a reforçar a
vantagem competitiva e sustentabilidade dos esforços já realizados.
O plano de melhoria apresenta a seguinte estrutura:
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Capítulo

Descrição

Identificação do Agrupamento de Escolas

Designação e Contactos da Organização
Nome e contactos da Coordenadora do Observatório da Qualidade
Período da Autoavaliação

Áreas de Melhoria

Lista de aspetos a melhorar agregadas por áreas

Identificação das AM

Lista de ações de melhoria relevantes

Matriz de priorização das AM

Critérios de priorização das ações de melhoria e tabela de ranking

Visão global do PAM

Quadro geral que permite visualizar todo o PAM (cronograma)

Fichas da AM

Fichas para cada ação de melhoria (planeamento)

Tabela 3 – Estrutura do documento “Plano de Ações de Melhoria”

3. PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
3.1. IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
Elementos da Escola

Descrição

Designação da Organização

Observatório da Qualidade Escolar - OQE

Nome do Coordenador

Teresa Margarida Matos Lampreia

Contacto do Coordenador

teresa.lampreia@aepal.pt

Período de Autoavaliação

2019 - 2021

Tabela 4 – Elementos do Agrupamento

3.2. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MELHORIA
Para a identificação das áreas de melhoria a implementar prioritariamente, adotaram-se os seguintes
procedimentos:


Aspetos a Melhorar: elencaram-se os aspetos a melhorar decorrentes do relatório de autoavaliação e dos
Portefólios do Observatório de Qualidade Escolar;



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



Ações de Melhoria: formularam-se as ações de melhoria, garantindo que cada área de melhoria seja
associada a uma ação.
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Melhoria dos Resultados
Escolares
internos/externos dos
alunos, contribuindo para
a redução da discrepância
entre a avaliação interna
e externa, fomentando o
cumprimento de regras e
da disciplina, a equidade,
a inclusão e a excelência.

Áreas de
Melhoria

RESULTADSOS ACADÉMICOS E SOCIAIS

Aspetos a Melhorar

Ações de Melhoria

Melhorar os resultados
escolares nos anos de
escolaridade com
elevado insucesso

Reduzir a discrepância
entre a avaliação
interna e externa

Responsáveis

Direção/Coordenadores
de Departamento /
Conselho Pedagógico /
Observatório da
Qualidade Escolar

Direção/Coordenadores
de Departamento /
Conselho Pedagógico /
Observatório da
Qualidade Escolar

Calendarização

Outubro/2019
a
julho/2021

Outubro/2019
a
julho/2021

Acompanhamento
- Conselho Geral
- Direção
- Conselho Pedagógico
- Equipa MultidisciplinarEMAEI/GAAF/SPO
- Observatório de Qualidade
Escolar
- Coordenadora dos DT
- Diretores de Turma
- Docentes dos
Departamentos: Pré-Escolar,
1º ciclo, EXP, LCSH e MCE
- Associação de Pais e EE APEEAEPAL

- Conselho Geral
- Direção
Conselho Pedagógico
- GAAF/SPO
- Observatório de Qualidade
Escolar
- Coordenadora dos DT
- Diretores de Turma dos 9º
anos
- Docentes dos
Departamentos: LCSH e MCE

Indicadores da Avaliação
Final
- Nº de reuniões realizadas, nº
de causas apuradas, estratégia(s)
aplicada(s) para combater os
fatores do insucesso
identificados (2019);
- Nº de alunos sem níveis
inferiores a três a todas as
disciplinas;
- Relatórios/balanços por período
dos resultados escolares das
disciplinas dos Departamentos;
- Relatórios de Avaliação
Interna;
-Portefólios do OQE;
- Pautas de Resultados
Escolares;
- Programa de Gestão de Alunos;
- IAVE;
- MISI – IGEC.
-Nº de alunos sem níveis
inferiores a três nas Provas
Finais de Português e
Matemática;
-Pautas com os Resultados das
Provas Finais;
-Relatórios de Avaliação Interna;
-Portefólios do OQE.
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Valorizar o sucesso dos
alunos

Fomentar o
cumprimento de regras
e disciplina

Fomentar a equidade,
a inclusão e a
excelência

Direção/Coordenadores
de Departamento /
Conselho Pedagógico /
Observatório da
Qualidade Escolar

Direção/Coordenadores
de Departamento /
Conselho Pedagógico /
Observatório da
Qualidade
Escolar/GAAF/
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação/Representantes
dos Pais nos Conselhos
de Turma/PD e PND
Direção/Coordenadores
de Departamento /
Equipa
EMAEI/Conselho
Pedagógico /
Observatório da
Qualidade
Escolar/Docentes de
Cidadania e
Desenvolvimento

Outubro/2019
a
julho/2021

Outubro/2019
a
julho/2021

Outubro/2019
a
julho/2021

- Conselho Geral
- Direção
- Conselho Pedagógico
- Equipa MultidisciplinarEMAEI/GAAF/SPO
- Observatório de Qualidade
Escolar
- Coordenadora dos DT
- Diretores de Turma
- Docentes dos
Departamentos: 1º ciclo, EXP,
LCSH e MCE
- Direção
- Conselho Pedagógico
- GAAF/SPO
- Observatório de Qualidade
Escolar
- Coordenadora dos DT
-Docentes dos Departamentos:
1º ciclo, EXP, LCSH e MCE

- N.º de Prémios de Mérito;
- Portefólio do OQE;
- Atas dos Conselhos de
Turma/Conselhos de Docentes;
- Atas dos Departamentos.

- Direção
- Conselho Pedagógico
- EMAEI/GAAF/SPO
- Observatório de Qualidade
Escolar
- Coordenadora dos DT
-Docentes dos Departamentos:
1º ciclo, EXP, LCSH e MCE

- Relatórios de Monitorização
das Medidas de Suporte à
Inclusão;
- Relatório de Autoavaliação;
- Portefólio do OQE;
- N.º de Prémios de Excelência;
- Atas da Equipa EMAEI
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- N.º de medidas disciplinares
(corretivas e sancionatórias);
- Relatório de Avaliação Interna
do OQE;
- Portefólio do OQE;
- Relatório do GAAF;
- Atas dos Conselhos de
Turma/Conselhos de Docentes;
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
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Envolver as famílias na
vida escolar

Proporcionar, em
todos os ciclos,
metodologias ativas e
experimentais no
ensino e nas
aprendizagens,
adequando e
rentabilizando os
recursos educativos.

Direção/
Equipa
EMAEI/GAAF/Associaç
ão
de
Pais
e
Encarregados
de
Educação/Representantes
dos Pais nos Conselhos
de Turma

Coordenadores
dos Departamentos do 1º
ciclo, Línguas e CSH e
de Matemática e
Ciências Experimentais/
Conselho Pedagógico

Outubro/2019
a
julho/2021

- Direção
- Conselho Pedagógico
- EMAEI/GAAF/SPO
- Observatório de Qualidade
Escolar
- Coordenadora dos DT;
Coordenadora do PAA;
Coordenadores
dos
Departamentos: 1º ciclo, EXP,
LCSH e MCE

-- N.º de EE respondentes aos
inquéritos de satisfação.
- N.º de atividades promovidas
pelos pais e encarregados de
educação e seus representantes,
em articulação com a escola.

Outubro/2019
a
julho/2021

Conselho Pedagógico
Docentes dos Departamentos
do 1º ciclo, LCSH e de MCE
Docente de TIC
Docentes da Oficina Criativa
AEC
Bibliotecas Escolares
Observatório de Qualidade
Escolar

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
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- N.º de atividades promovidas
pela escola e que envolvam os
Pais;
- Relatórios do PAA;
- Atas dos Conselhos de
Turma/Conselhos de Docentes;
-N.º de reuniões da Associação
de Pais e EE com os pais;

- N.º de EE participantes nas
reuniões da EMAEI.
N.º de atividades experimentais
realizadas em sala de aula;
- Relatórios das atividades
experimentais;
Relatórios dos Departamentos;
Portefólio do OQE;
-% positiva da avaliação das
atividades;
- Nº de atividades/metodologias
ativas
desenvolvidas
pelas
Bibliotecas Escolares.
- Relatórios periódicos do PAA.

Página 9

Melhoria da Liderança e
Gestão do Agrupamento

LIDERANÇA E GESTÃO

Plano de Melhoria 2019-2020

Planificar e
acompanhar as
práticas educativa e
letiva

Direção/Coordenadores
de
Departamento / Conselho
Pedagógico

Promover a divulgação
dos documentos
orientadores do
agrupamento

Direção/Coordenadores
de
Departamento / Conselho
Pedagógico/Professores
Titulares de
Turma/Diretores de
Turma

Direção/Coordenadores
de
Departamento / Conselho
Pedagógico/Observatório
de Qualidade
escolar/Professores
Titulares de
Turma/Diretores de
Turma
Tabela 5 – Identificação das Áreas de Melhoria do Relatório de Autoavaliação
Acompanhar e avaliar
o impacto da
Autoavaliação na
melhoria do
desenvolvimento
organizacional do
agrupamento

Outubro/2019
a
julho/2021

Outubro/2019
a
julho/2021

Outubro/2019
a
julho/2021

Conselho Geral
Conselho Pedagógico
Observatório da Qualidade
Escolar
Direção
Coordenação da Supervisão
Pedagógica

- Conselho Geral
- Direção
- Conselho Pedagógico
- Conselhos de Docentes
- Conselhos de Turma
- Observatório da Qualidade
Escolar

- Direção
- Conselho Geral
- Conselho Pedagógico
- Observatório da Qualidade
Escolar
- Coordenação dos DT
- Conselhos de Docentes
- Coordenadores de
Departamentos
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Nº de aulas monitorizadas, por
docente.
Nº de reflexões realizadas.
Propostas de alteração às
práticas pedagógicas.
Diferença entre avaliação interna
e externa.
N.º de registos nos
departamentos.
- N.º de visualizações na página
Web
dos
documentos
orientadores;
- Reuniões dos DT/PTT com os
EE;
- Assembleias de Turma;
- N.º de elementos participantes
na elaboração dos documentos
orientadores da escola.
- Atas de reuniões dos vários
órgãos de lideranças intermédias.
- Relatório de Autoavaliação;
- Portefólio do OQE;
- Atas dos Departamentos.
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3.3 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA
3.3.1 Enquadramento Estratégico das Ações de Melhoria
O Plano de Ação de Melhorias foi elaborado com base no Projeto Educativo, no Plano de Estudos e Desenvolvimento
do Currículo e no Relatório da Avaliação Interna onde a equipa de avaliação realça os seguintes pontos no
desempenho do Agrupamento:

Pontos fortes
•

As dinâmicas e os bons resultados alcançados no Desporto Escolar, o que tem concorrido para a
formação integral dos alunos e para a projeção da imagem do Agrupamento;

•

O contributo do Agrupamento para o desenvolvimento local através da sua participação ativa em
iniciativas que mobilizam a comunidade, o que se reflete no reconhecimento público da sua ação;

•

As atividades de promoção da leitura, dinamizadas pelas bibliotecas escolares, nos diferentes níveis
de educação e ensino, o que se tem repercutido positivamente na formação de jovens leitores;

•

A liderança empenhada da direção, potenciadora da ação das lideranças intermédias e do
estabelecimento de parcerias com diversas entidades da comunidade;

•

A qualidade do trabalho realizado em torno da autoavaliação, com impacto positivo no planeamento
estratégico e em determinadas áreas da ação do Agrupamento;

•

Envolvimento dos alunos em campanhas de solidariedade e cidadania;

•

No envolvimento dos alunos nos processos de tomada de decisão do Agrupamento através da sua
auscultação regular e da valorização das funções dos delegados/subdelegados de turma.

Áreas de melhoria prioritárias










Na implementação de medidas de promoção do sucesso escolar que se revelem mais eficazes na
melhoria das aprendizagens e dos resultados internos/externos dos alunos que passem por uma
generalização de estratégias de diferenciação pedagógica, como forma de potenciar a qualidades das
aprendizagens e o sucesso académico;
Na melhoria dos resultados sociais, nomeadamente no cumprimento de regras e disciplina por parte
dos alunos;
Promoção da equidade, inclusão e da excelência;
Promoção e divulgação dos documentos orientadores do agrupamento;
Acompanhamento e avaliação do impacto da Autoavaliação na melhoria do desenvolvimento
organizacional do agrupamento;
Maior envolvimento das famílias na vida escolar;
Proporcionar, em todos os ciclos, metodologias ativas e experimentais no ensino e nas
aprendizagens, adequando e rentabilizando os recursos educativos;
Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva.
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Prioridade

3.4. VISÃO GLOBAL DO PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA (PAM)

AÇÃO DE MELHORIA -AM

Responsáveis
pela Ação

CRONOGRAMA TEMPORAL DA ATIVIDADE
(assinalar com “X”)

Data
prevista
para
conclusão

Estado1

Anos Letivos 2019/2020 e 2020/2021
set.

out.

nov.

dez.

jan.

fev.

X

X

X

X

mar.

abr.

mai.

jun.

Jul.

Resultados Escolares:

1.

Coordenadores
Departamento

Julho 2021

X

Coordenadores
Departamento

Julho 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordenadores
Departamento

Julho 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resultados Sociais:
- Fomentar o cumprimento de regras e disciplina;
- Fomentar a equidade, a inclusão e a excelência

Prestação do Serviço Educativo:
- Envolvimento das famílias na vida escolar;
- Proporcionar, em todos os ciclos, metodologias ativas e
experimentais no ensino e nas aprendizagens,
adequando e rentabilizando os recursos educativos;
- Planificação e acompanhamento das práticas educativa
e letiva

2.

Liderança e Gestão:
- Promoção e divulgação dos documentos orientadores
do agrupamento;
- Acompanhamento e avaliação do impacto das práticas
de autoavaliação na melhoria do desenvolvimento
organizacional do agrupamento.

3

1

Avaliação / Revisão das ações

- Melhoria dos resultados internos/externos dos alunos;
- Reduz a discrepância entre a avaliação interna e
externa;
- Valorização do sucesso dos alunos.

Legenda
Vermelho= Ação de Melhoria não implementada
Amarelo= Ação de Melhoria por iniciar
Laranja= Ação de Melhoria em desenvolvimento
Verde= Ação de Melhoria concluída.
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3.5. AÇÕES DE MELHORIA
FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 1
ASPETOS A MELHORAR
Melhoria dos Resultados Escolares internos/externos dos alunos, contribuindo para a
redução da discrepância entre a avaliação interna e externa, fomentando o cumprimento de
regras e da disciplina, a equidade, a inclusão e a excelência.
ÁREA DE MELHORIA

RESULTADOS ACADÉMICOS E SOCIAIS

RESPONSABILIDADE E
COORDENAÇÃO DA AÇÃO:
Diretor Jorge Palma;
Coordenação dos Departamentos: Pré-Escolar
– Ana Paula Paulo; 1º ciclo – Sara Manuel;
DMCE - Sérgio Rito; DLCSH – Ana Castro;
Coordenadora dos DT - Teresa Duarte;
Coordenadora do PAFC – Fernanda Bica;
Coordenadora do Observatório da Qualidade
Escolar – Teresa Lampreia;
Professora bibliotecária – Antónia Lança

EQUIPA OPERACIONAL:
Direção
Departamentos Curriculares
Conselho Pedagógico
Docentes Educação Especial
Docentes Titulares de Turma
Associação de Pais e EE
Conselho de DT
Coordenação do PAA
Equipa do OBE
Equipa da BE

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA
Implementação de medidas de promoção do sucesso escolar que se revelem mais eficazes na melhoria das
aprendizagens e dos resultados dos alunos depois de ter sido já efetuado um diagnóstico rigoroso das causas do
insucesso e que, passem, ainda por uma generalização de estratégias de diferenciação pedagógica, em sala de aula.
Promoção de reuniões de reflexão com órgãos de gestão e estruturas de gestão intermédia após a identificação das
causas explicativas do insucesso.
Identificação das dificuldades reveladas pelos alunos nos diferentes anos de escolaridade (desde o primeiro ano até ao
nono ano).
Fundamentação das avaliações periódicas na Educação Pré-Escolar através de grelhas de observação do percurso da
criança em diferentes áreas de desenvolvimento e de grelhas de autoavaliação.
Definição, muito objetiva, de estratégias de superação dessas dificuldades. Esta medida exige um trabalho colaborativo
entre professores dos 1º, 2º e 3º ciclos, especialmente no âmbito das disciplinas de Português e de Matemática, para
que seja possível a generalização de estratégias de diferenciação pedagógica, em sala de aula.
Criação do GE- Gabinete de Explicações para os 2º e 3º ciclos, onde estarão docentes da disciplina para os alunos com
dificuldades de aprendizagem.
Reforço da interdisciplinaridade através dos DAC nos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º e 8º anos de escolaridade.
Reforço de metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens.
Valorização da dimensão artística.
Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens.
Participação ativa no Projeto do Município com o Agrupamento – Projeto Insucesso Zero/Qualidade na Educação.
Projeto de Promoção/Mediação da Leitura “Ver, Ler, Descobrir, Escrever- um ano inteiro a promover a leitura e a
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escrita” – Paula Cusati.

OBJETIVOS DA AÇÃO DE MELHORIA
Aumentar o sucesso às disciplinas de Português e Matemática sujeitas a avaliação externa em 2020 e 2021.
Aumentar o sucesso às disciplinas sujeitas a avaliação interna em 2020 e 2021.
Aproximar os resultados da avaliação interna aos resultados da avaliação externa.
Promover a qualidade das aprendizagens.
Melhorar a regulação da ação educativa.

ATIVIDADES A REALIZAR:
Reuniões periódicas para identificação das causas do insucesso, troca de experiências e reflexão sobre as mesmas.
Promoção de concursos internos e participação em iniciativas externas, referentes à promoção da leitura, escrita e
cálculo mental.
Definir em departamento os momentos de avaliação formativa e as estratégias de melhoria sempre que necessário antes
de se proceder à avaliação sumativa.
Refletir em sede de departamento sobre os documentos de autoavaliação utilizados e criar documentos mais
estruturados e que sejam uniformes para os diferentes grupos de docência e que permitam aos alunos um papel ativo na
autorregulação das suas aprendizagens.
OFERTA EDUCATIVA DIVERSIFICADA
- Orientação vocacional (clarificação da oferta educativa, divulgação de exemplos de sucesso, motivação e
positividade na ação…).
- Criação e dinamização de clubes (Desporto Escolar, Arte, Música, Rádio, Ciência…).
- Dinamização de sessões formativas que abordem a importância da permanência na escola, ao longo do ano letivo.
- Atividades/ações de colaboração da escola com a comunidade que constam do PAA, articuladas com as solicitações
da comunidade.
- Assessoria a docentes e professores bibliotecários – Paula Cusati (Projeto Promoção/Mediação da Leitura).
PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
- Criação de regras claras (quadro com regras nas salas de aula; Código de Conduta do aluno, …).
- Criação de guias de orientação por ciclo de escolaridade e nível de ensino.
- Sinalização e acompanhamento de alunos pelo SPO.
- Continuação do funcionamento da Equipa Multidisciplinar e do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família - GAAF.
- Encaminhamento de situações específicas para o SPO.
- Articulação com os Serviços Sociais, a CPCJ de Santiago do Cacém e a Escola Segura.
- Articulação com organismos de prevenção da toxicodependência (Centro de Saúde).
- Atividades de prevenção do Bullying e Ciberbullying.
APOIO AOS ALUNOS
-Elaboração de matrizes sobre os assuntos a estudar para cada teste/ficha.
-Divulgação dos temas/conteúdos de cada ano de escolaridade.
- Gabinete de orientação escolar (tutorias, banco de soluções, aconselhamento individual, apoio individualizado,
gabinete do SPO, definição do perfil de trabalho definido para cada ciclo de escolaridade, articulação com diversas
associações.
- Monitorização dos alunos com Medidas de Suporte à Inclusão pela Equipa EMAEI e pelos Conselhos de
Turma/docentes.
- Acompanhamento pela EMAEI do Centro de Apoio à Aprendizagem.
- Gabinete de Explicações: apoios educativos a Português, Matemática e outras disciplinas com maior insucesso.
- Valorização das Bibliotecas Escolares/Centro de Recursos.
- Oficinas de Leitura e Escrita para os alunos dos 4º, 5º e 7º anos – Paula Cusati (Projeto Promoção/Mediação da
Leitura).
FORMAÇÃO PARENTAL
- Agenda Parental.
- Ações de sensibilização dirigidas aos pais e familiares.
- Valorização do papel dos representantes dos EE das turmas (folheto, reunião, …).
- Aprofundamento dos contactos com os EE para se envolverem mais ativamente na vida escolar dos seus educandos.
- Formação para Pais e familiares “A importância da Escrita Partilhada” – Paula Cusati (Projeto Promoção/Mediação
da Leitura).
VALORIZAÇÃO DO MÉRITO ESCOLAR
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
Telefone: 269 590 040 Fax.: 269 590 046
E-mail: executivo@aepal.pt – http://www.aepal.pt
Rua Soeiro Pereira Gomes. 7565-070 Alvalade do Sado
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- Quadro de Valor e Excelência.
- Prémio de Mérito escolar da Caixa Agrícola.
- Prémio de Assiduidade.
- Oferta de prémios em diversas atividades desenvolvidas (concursos...) e divulgação dos premiados em diversos meios
(cerimónias de entrega dos prémios, no jornal Pé de Letra, Blogue da BE, site…).
ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS NA VIDA ATIVA
- Acompanhamento consolidado de inserção na vida ativa e no prosseguimento de estudos.
- Mobilização de entidades para o emprego protegido dos alunos que foram abrangidos por PIT.

RESULTADOS A ALCANÇAR:

INDICADORES DE MEDIDA:

-Melhorar os resultados internos das disciplinas com
maior insucesso;
-Melhorar os resultados das provas finais a Português e
Matemática;
-Diminuir a diferença nas classificações da avaliação
interna e externa;
-Diversificação das formas de avaliação;
-Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação;
-Monitorização interna do desenvolvimento do currículo;
-Eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar;
-Prevenção da desistência e do abandono.
-Melhoria do sucesso em Português (Leitura e Escrita).

Nº de reuniões realizadas;
Nº de causas apuradas;
Nº de alunos com níveis positivos a todas as disciplinas;
Evolução dos Resultados Internos contextualizados:
- Taxas de transição;
- Taxas de conclusão;
- Taxas de transição de alunos com RTP e PEI;
- Taxas de transição de alunos com apoios
educativos/coadjuvação;
- Taxas de retenção;
- Cumprimento das Metas do Projeto Educativo;
Evolução dos Resultados Externos contextualizados:
- Provas de Aferição dos 2º, 5º e 8º anos;
- Provas Finais – 3.º Ciclo.
Qualidade do Sucesso:
- Sucesso Pleno;
- Sucesso Deficitário.
Abandono e Desistência:
- Taxas de Transferência;
- Taxas de Desistência;
-Taxas de Abandono.
Estratégia(s) aplicada(s) para combater os fatores do
insucesso identificados.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO:

CONSTRANGIMENTOS:

Grau de envolvimento dos docentes, alunos e EE.

Acréscimo de reuniões

Data de início:

Data de conclusão:

Início do ano letivo de 2019/2020

Julho de 2021

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
Direção, Coordenadores de Departamentos Curriculares, Equipa de Autoavaliação (OQE), Professores dos grupos a
lecionar as disciplinas alvo de avaliação externa.

INSTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Avaliação ao longo do ano; análise trimestral da qualidade do sucesso e dos resultados escolares; análise global no
final de cada um dos anos letivos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
Telefone: 269 590 040 Fax.: 269 590 046
E-mail: executivo@aepal.pt – http://www.aepal.pt
Rua Soeiro Pereira Gomes. 7565-070 Alvalade do Sado
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 2
ASPETOS A MELHORAR
Melhoria da Prestação do Serviço Educativo.
ÁREA DE MELHORIA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

RESPONSABILIDADE E
COORDENAÇÃO DA AÇÃO:
Diretor Jorge Palma;
Coordenação dos Departamentos: Pré-Escolar
– Ana Paula Paulo; 1º ciclo – Sara Manuel;
LCSH – Ana Castro; MCE – Sérgio Rito e
Expressões – Artur Campos
Coordenação do PAFC – Fernanda Bica
Plano de Supervisão Pedagógica – Teresa
Duarte;
Coordenação do OQE – Teresa Lampreia
Coordenação do PAA – Susana Nicolau
Coordenação dos DT – Teresa Duarte
DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA

EQUIPA OPERACIONAL:
Direção
Conselho Pedagógico
Departamentos Curriculares
Diretores de Turma
Coordenação do PAA
Associação de Pais e EE
Equipa do OQE

Envolver as famílias na vida escolar.
Proporcionar, em todos os ciclos, metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens, adequando e
rentabilizando os recursos educativos.
Planificar e acompanhar as práticas educativa e letiva.
Investimento no trabalho a realizar no âmbito da gestão vertical e horizontal do currículo, com vista a alcançar uma
maior sequencialidade das aprendizagens e uma melhoria dos resultados dos alunos.
Potenciar o Plano de Atividades do Agrupamento com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os
conteúdos curriculares de diversas disciplinas.
Contribuição da autorregulação para a melhoria da prática letiva.
Promover práticas de regulação por pares.
Desenvolver formas de colaboração sistemática nos diferentes níveis da planificação e desenvolvimento da atividade
letiva.
Partilhar práticas científicas-pedagógicas relevantes.
Mobilizar a coordenação das estruturas intermédias, na reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino
e aprendizagens aplicadas.
Contribuir através da regulação por pares para a melhoria da prática letiva.
Contribuir com a autorregulação para a melhoria da prática letiva e do desenvolvimento do currículo.
Promover práticas de regulação pelas lideranças.
Contribuir através da regulação pelas lideranças para a melhoria da prática letiva.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
Telefone: 269 590 040 Fax.: 269 590 046
E-mail: executivo@aepal.pt – http://www.aepal.pt
Rua Soeiro Pereira Gomes. 7565-070 Alvalade do Sado
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OBJETIVOS DA AÇÃO DE MELHORIA:
Adequar respostas educativas adaptadas às necessidades de formação dos alunos com vista ao desenvolvimento do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Valorizar a dimensão lúdica no desenvolvimento das AEC/atividades de animação e de apoio à família.
Adequar a oferta educativa aos interesses dos alunos e às necessidades de formação da comunidade envolvente.
Fomentar práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem para uma educação inclusiva.
Integrar no currículo, atividades práticas e laboratoriais, culturais, cientificas, artísticas e desportivas.
Promover a inovação curricular e pedagógica.
Definir medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que promovam a igualdade de oportunidades de acesso ao
currículo.
Investir no trabalho a realizar no âmbito da gestão vertical do currículo, com vista a alcançar uma maior
sequencialidade das aprendizagens e uma melhoria dos resultados dos alunos.
Potenciar o Plano de Atividades do Agrupamento com iniciativas que resultem de uma articulação clara entre os
conteúdos curriculares de diversas disciplinas.
Melhorar o trabalho colaborativo entre pares para a troca de experiências, com vista à melhoria da prática letiva.
Proporcionar a coadjuvação no trabalho docente, de acordo com os recursos existentes e as necessidades.
Aumentar a partilha de práticas científicas-pedagógicas relevantes.
Melhorar a reflexão e análise dos relatórios/balanços elaborados referentes às avaliações sumativas por período, de
cada uma das disciplinas que constituem os departamentos curriculares.
Concretizar as propostas de estratégias aprovadas em departamentos para a melhoria do sucesso.
Reforçar o acompanhamento da prática letiva interpares.
Atualizar o Plano de Supervisão Pedagógica do Agrupamento.
Melhorar o acompanhamento da prática letiva efetuada pelos coordenadores de departamento com vista à melhoria.

ATIVIDADES A REALIZAR:
PROMOÇÃO DE MECANISMOS DE TRABALHO COOPERATIVO

Trabalho de planificação conjunta no seio dos grupos e dos departamentos, do desenvolvimento da avaliação
(definição de critérios, avaliação diagnóstica, construção de testes, fichas formativas…), da verificação do
cumprimento dos programas (conselhos de turma, reuniões de grupo e de departamento), listas de controlo de
procedimentos do exercício de competências/responsabilidades.
Troca de experiências e de informação no seio de projetos e ações de formação internas.
Partilha de instrumentos de trabalho no seio dos conselhos de turma e grupos de recrutamento.
Definição de procedimentos comuns adequados à resolução de problemas e à situação específica de alunos (conselhos
de turma/conselhos de docentes).
Aprofundamento da comunicação via eletrónica.
Promoção de reuniões de articulação entre o 1º ciclo e as AEC e entre o 1º ciclo e outros departamentos.
Fomento do acompanhamento da prática letiva entre pares e pelos coordenadores de departamento.
Esclarecimento dos alunos sobre a natureza das atividades práticas, salientando a vertente laboratorial e/ou
experimental de algumas delas.
Seleção por parte de cada equipa de professores que lecione as disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química ao
mesmo ano de escolaridade, do 1º, 2º e 3º CEB, do conjunto de atividades laboratoriais a realizar, identificando-as na
planificação respetiva.
Nas AEC ter as disciplinas de ciências experimentais , TIC e Educação Musical.
Atribuição da ocupação dos laboratórios/salas específicas à lecionação das disciplinas com atividades de caráter
prático.
Aferição, no final de cada período letivo, do cumprimento das atividades laboratoriais.
Criação de uma grelha de registo, com os dados relativos a ano, turma, data, disciplina e atividade laboratorial
realizada.
Estabelecer protocolos de parceria com o Centro de Ciências Viva do Lousal e Museu da Farinha de S. Domingos.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
Telefone: 269 590 040 Fax.: 269 590 046
E-mail: executivo@aepal.pt – http://www.aepal.pt
Rua Soeiro Pereira Gomes. 7565-070 Alvalade do Sado
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RESULTADOS A ALCANÇAR:

INDICADORES DE MEDIDA:

Gestão articulada do currículo (interdisciplinar e vertical)
Contextualização do currículo e abertura ao meio.
Utilização da informação sobre o percurso escolar dos
alunos.
Coerência entre ensino e avaliação.
AEC de Ciências Experimentais, TIC e Educação
Musical.
Disciplina de TIC nos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º e 8º anos.
Promoção do Complemento à Educação Artística no 3º
ciclo, com as disciplinas de Educação Tecnológica e
Educação Musical.
Reforço das atividades práticas e laboratoriais.
Fomento do Desporto Escolar.
Reforço do trabalho cooperativo entre docentes.
Melhoria da divulgação junto da comunidade educativa
dos documentos estratégicos do agrupamento.
Melhoria da Supervisão Pedagógica.

Portefólios do Observatório de Qualidade Escolar;
Relatórios (Conselho Pedagógico, Conselho de Diretores
de Turma, Coordenação de Departamentos)
Instrumentos de registo (grelha de registo de resultados ao
longo do ano letivo, grelhas de planeamento e articulação,
grelhas de trabalho cooperativo, mapa de atividades
laboratoriais).
Atividades do PAA resultantes da articulação de
conteúdos curriculares.
Reuniões de supervisão realizadas (atas/ relatórios de
supervisão).
Aulas assistidas (sumários e estatística do trabalho dos
supervisores)
Plano de Supervisão Pedagógica do Departamento.
Planificações concretizadas.
Relatórios do Desporto Escolar.
Relatórios do Acompanhamento da prática letiva.
Relatórios/balanços das avaliações de final de período –
Departamentos.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO:

CONSTRANGIMENTOS:

Empenhamento no fomento do modelo por parte da
direção, coordenação dos Departamentos e Conselho
Pedagógico.

Acréscimo de reuniões e necessidade de horários
compatíveis para a operacionalização da supervisão
letiva.

Data de início:

Data de conclusão:

Início do ano letivo de 2019/2020

Julho de 2021

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
Direção, Equipa de Autoavaliação, Equipa EMAEI, Conselho Pedagógico, Coordenadores de Departamento,
Coordenação do Plano de Articulação Curricular e do Plano de Supervisão Pedagógica.

INSTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Avaliação trimestral e global no final de cada ano letivo.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA, SANTIAGO DO CACÉM, ALVALADE DO SADO
Telefone: 269 590 040 Fax.: 269 590 046
E-mail: executivo@aepal.pt – http://www.aepal.pt
Rua Soeiro Pereira Gomes. 7565-070 Alvalade do Sado
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 3
ASPETOS A MELHORAR
Melhoria da Liderança e Gestão do Agrupamento.
ÁREA DE MELHORIA

LIDERANÇA E GESTÃO

RESPONSABILIDADE E
COORDENAÇÃO DA AÇÃO:
Diretor Jorge Palma
Coordenadora do OQE – Teresa Lampreia
Coordenadores dos Departamentos
Curriculares – Sara Manuel; Ana Paulo; Ana
Castro, Sérgio Rito e Artur Campos
Coordenadora dos DT – Teresa Duarte
DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA

EQUIPA OPERACIONAL:
Direção
Conselho Pedagógico
Docentes dos Departamentos Curriculares
Equipa do OQE

Divulgação da missão e definição clara da visão e dos eixos estratégicos que sustenta a ação da escola, com vista à
consecução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Aumentar o envolvimento das estruturas intermédias na vida da escola.
Fomentar o sentimento de pertença / comprometimento pessoal face ao projeto educativo.
Visão partilhada pelos diferentes atores educativos e mobilizadora da sua ação.
Incentivo à comunidade educativa para a participação na elaboração dos documentos orientadores da escola.
Divulgação dos documentos orientadores a toda a comunidade educativa (Associação de pais/EE, Conselho Geral,
Conselho Pedagógico, Diretores de Turma e PTT, alunos, PD e PND, comunidade…)
Clareza e coerência entre os documentos orientadores da ação da escola.
Clareza e coerência dos objetivos, metas e estratégias definidos no projeto educativo.
Relevância das opções curriculares constantes dos documentos da escola para o desenvolvimento de todas as áreas de
competências consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Acompanhamento e avaliação do impacto da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento organizacional do
agrupamento.
Acompanhamento e avaliação do impacto da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento curricular.
Acompanhamento e avaliação do impacto da autoavaliação na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem.
Acompanhamento e avaliação do impacto da autoavaliação na definição das necessidades de formação contínua e a
avaliação do seu impacto.
Contributo da autoavaliação para a melhoria da educação inclusiva.

OBJETIVOS DA AÇÃO DE MELHORIA:
- Melhorar a divulgação do Projeto Educativo e dos eixos estratégicos junto da Comunidade educativa;
- Melhorar a articulação entre o Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades;
- Fomentar uma maior apropriação do Projeto Educativo por parte da Comunidade Educativa;
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- Realizar reuniões anuais entre a associação de pais e EE com a direção e/ou com os conselhos de docentes;
- Implicar a comunidade educativa nas dinâmicas do Agrupamento;
- Melhorar os métodos e estratégias de divulgação dos documentos orientadores a toda a comunidade educativa;
- Analisar a clareza e coerência entre os documentos orientadores da ação da escola;
- Analisar a clareza e coerência dos objetivos, metas e estratégias definidos no Projeto Educativo;
- Verificar a consonância das opções curriculares dos documentos orientadores da escola com o desenvolvimento das
áreas de competências consideradas no perfil dos alunos;
- Acompanhar e avaliar o impacto da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento organizacional do agrupamento;
- Acompanhar e avaliar o impacto da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento do currículo;
- Acompanhar e avaliar o impacto da autoavaliação na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem;
- Acompanhar e avaliar o impacto da autoavaliação na definição das necessidades de formação contínua e a avaliação
do seu impacto;
- Promover a autoavaliação como contributo para a melhoria da educação inclusiva.

ATIVIDADES A REALIZAR:
Reforço da divulgação do Projeto Educativo e dos eixos estratégicos junto da Comunidade educativa a efetuar pela
direção e lideranças intermédias, nomeadamente pelos diretores de turma/PTT.
Melhorar a articulação entre PE e PAA.
Incentivo a uma maior apropriação do Projeto Educativo por parte da Comunidade Educativa.
Realização de, pelo menos, duas reuniões anuais entre as associações de pais e conselho de docentes/coordenador de
cada escola do Agrupamento.
Implicar a comunidade educativa nas dinâmicas do Agrupamento.
Melhorar os métodos e estratégias de divulgação dos documentos orientadores a toda a comunidade educativa.
Analisar a clareza e coerência entre os documentos orientadores da ação da escola.
Analisar a clareza e coerência dos objetivos, metas e estratégias definidos no Projeto Educativo, pelo Conselho
Pedagógico e Conselho Geral.
Verificar a consonância das opções curriculares dos documentos orientadores da escola com o desenvolvimento das
áreas de competências consideradas no perfil dos alunos.
Continuar a monitorização e operacionalização do processo de avaliação interna de acordo com a metodologia CAF,
por parte da equipa do OQE.
Articular a avaliação interna com a avaliação externa, o Plano de Melhoria e o Projeto Educativo.
Auscultar e promover a participação da comunidade educativa no processo de avaliação interna, através da aplicação
de inquéritos de satisfação.
Desenvolver e melhorar todo o processo de autoavaliação de forma rigorosa, fiável e adequado à realidade da escola e
ao Projeto Educativo.
Centralizar a autoavaliação dando prioridade ao desenvolvimento e melhoria do processo de ensino e aprendizagem e
como contributo para a melhoria da educação inclusiva.
Melhoria das estratégias de comunicação e reflexão acerca dos resultados da autoavaliação com a comunidade
educativa, cumprindo-se o plano de ação definido pelo OQE, o cronograma delineado e o plano de comunicação do
processo.
Proceder com rigor ao tratamento de dados dos inquéritos, pela equipa do OQE.
Elaborar o Plano de Melhoria tendo como base o diagnóstico organizacional.
Acompanhar e avaliar, anualmente, o impacto da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento organizacional do
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agrupamento.
Acompanhar e avaliar, anualmente, o impacto da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento do currículo.
Acompanhar e avaliar, anualmente, o impacto da autoavaliação na melhoria do processo de ensino e de aprendizagem.
Acompanhar e avaliar, anualmente, o impacto da autoavaliação na definição das necessidades de formação contínua e
a avaliação do seu impacto.

RESULTADOS A ALCANÇAR:
Divulgação dos documentadores orientadores
agrupamento, por toda a comunidade educativa.

INDICADORES DE MEDIDA:
do

Impacto da autoavaliação no desenvolvimento do
currículo, no processo de ensino e aprendizagem e na
definição das necessidades de formação.

- N.º de atividades de divulgação do Projeto Educativo e
eixos estratégicos do agrupamento.
- N.º de presenças nas reuniões realizadas.
- N.º de documentos divulgados.
- N.º de elementos participantes na elaboração dos
documentos orientadores da escola.
- Atas de reuniões dos vários órgãos de lideranças
intermédias.
- Inquéritos de satisfação a toda a comunidade educativa.
- Plano de Ação, Cronograma e Plano de Comunicação do
processo – OQE.
- Página web do agrupamento.
- Processo de recolha dos dados dos inquéritos.
Relatório
do
OQE
relativo
à
monitorização/operacionalização e avaliação das ações de
melhoria.
- Pautas de avaliação sumativa.
- Plano de Formação do Agrupamento.
- Relatórios de monitorização da Equipa EMAEI.
- Relatórios de Avaliação Interna.
- Portefólios com os resultados escolares.
- Relatórios dos Departamentos.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO:

CONSTRANGIMENTOS:

Grau de envolvimento dos docentes.

Dificuldade de horário para as reuniões das diversas
equipas.

Data de início:

Data de conclusão:

Outubro de 2017

Julho de 2021

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
Direção, Equipa do OQE, Conselho Pedagógico, Coordenadores de departamentos.

INSTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Grelhas de registo.
Relatórios de Autoavaliação
Portefólios
Relatórios da EMAEI
Relatórios do coordenador de departamento anuais
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CONCLUSÃO
O nosso agrupamento enfrenta diversos desafios no momento presente que terão impacto no futuro.
Para os enfrentar necessitamos de consolidar o processo de autoavaliação e de adotar uma política de
exigência como rotina. Só assim poderemos generalizar uma lógica de desenvolvimento de padrões de
qualidade, quer no domínio pedagógico, quer no domínio organizacional. Este desafio implica a participação
e o envolvimento de toda a comunidade educativa, num comprometimento com a qualidade, nomeadamente,
através da partilha sistemática de boas práticas, em favor de um ambiente propício ao ensino e à
aprendizagem.

Alvalade, 26 de novembro de 2019
A equipa do OQE
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