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Introdução 
 

O presente Plano Plurianual de Melhoria (PPM) está estruturado com base nas linhas 

orientadoras definidas pela EPIPSE/DGE e contempla a contextualização do agrupamento, 

levantamento e avaliação dos fatores facilitadores de sucesso, bem como dos problemas e 

áreas prioritárias de intervenção. Um processo exigente que resulta do esforço de todos.  

As áreas priorizadas refletem o caminho de consciencialização crítico-reflexiva resultante do 

processo de monitorização e avaliação interna e da ação inspetiva realizada pela equipa de 

avaliação externa da IGEC, em novembro de 2014. As metas traçadas, para um horizonte de 

três anos, em/para cada eixo - Avaliação Externa; Avaliação Interna; Interrupção Precoce do 

Percurso Escolar, IPPE; Indisciplina- espelham a ambição do Projeto educativo.  

A construção de uma escola para todos implica uma lógica de continuidade e sequencialidade 

pedagógica. Com essa intenção, as ações que estruturam o presente plano procedem, regra 

geral, do plano de melhoria anterior (2013/2014). As mudanças significativas aconteceram ao 

nível do público-alvo, objetivos, indicadores e critérios de sucesso. 
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1. Identificação da Unidade Orgânica   
 

 

Código DGAE: 150198 
     

 

(Agrupamento) 

     
      

Código GEPE: 1302882 
     

 

(Escola sede do Agrupamento) 

   
      

Nome do Agrupamento: Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião 

       
Nome da escola sede do 

Agrupamento: EB do Sudeste de Baião 

       
Morada da escola sede do 

Agrupamento: 
Rua da Escola, nº116 

       
Localidade: Santa Marinha do Zêzere 

   
      

Código Postal: 4640 - 462 
   

       
Endereço de e-mail 1: eb23.smarinhazezere@escolas.min-edu.pt  

       
Endereço de e-mail 2 

(alternativo): 
executivosudeste@gmail.com  

       
N.º de telefone: 25480350 

  
N.º de Fax: 254881000 

 
              

       
Nome da diretora: Maria Manuela Moreira Mendes Miranda 

       
Endereço de e-mail: manuela.m.miranda@gmail.com  

              

       

Nome do(a) coordenador(a) TEIP:   Maria Bibiana dos Santos Cunha Monteiro 

       
Endereço de e-mail:  bibimonteiro@sapo.pt 

              

mailto:eb23.smarinhazezere@escolas.min-edu.pt
mailto:executivosudeste@gmail.com
mailto:manuela.m.miranda@gmail.com
mailto:bibimonteiro@sapo.pt
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2. Contextualização         

  
O Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, com sede em Santa Marinha do Zêzere, 

concelho de Baião, integra sete estabelecimentos de educação e ensino: cinco jardins de 

infância (Barroncal, Igreja, Ladoeiro, Rua e Senhora); uma escola básica com 1.º ciclo e com 

educação pré-escolar (Escola Básica de Carvalhais, Gestaçô) e a Escola Básica do Sudeste de 

Baião (escola-sede) com 2.º e 3.º ciclos, anexo à qual, no presente ano letivo, foi inaugurado 

um centro escolar com educação pré-escolar e 1.º ciclo. Na escola-sede funciona uma unidade 

de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência.   

A população escolar é composta por 646 crianças e alunos (oriundos de 8 freguesias): 100 na 

educação pré-escolar (sete grupos); 219 no 1.º ciclo (11 turmas); 138 no 2.º ciclo (sete turmas); 

155 no 3.º ciclo (oito turmas); 14 no curso vocacional do 2.º ciclo (uma turma) e 18 no curso 

vocacional do 3.º ciclo (uma turma). 5% dos alunos estão abrangidos pela educação especial. 

Todos os anos surgem novas referenciações para avaliação técnico/pedagógica e psicológica 

devido a dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais e de integração. Graças a 

um trabalho concertado da equipa do GAAF, da Direção da escola, dos DT, e instituições 

parceiras, como a CPCJ de Baião e a Segurança Social, os casos de absentismo grave e de 

abandono são residuais e resultam da falta de acompanhamento adequado por parte dos 

pais/EE. Merece, ainda, destaque o elevado número de alunos acompanhados pela CPCJ (89, 

em 2013/2014, o que corresponde a 15,7% dos alunos do Agrupamento)1. Estas situações 

relacionam-se com fatores sociais, económicos e familiares, (alcoolismo, violência doméstica, 

famílias disfuncionais) e comportamentos negligentes no acompanhamento dos 

filhos/educandos. 

De acordo com um relatório da Segurança Social, em 2014, mais de 20% dos indivíduos que 

beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) em Baião residiam na freguesia de Santa 

Marinha do Zêzere, sendo que esta representa cerca de 13,5% da população do concelho. 

Embora não tenhamos dados que nos permitam aferir que se trata de elementos pertencentes 

aos agregados familiares dos nossos alunos, consideramos que é mais um indicador que nos 

permite ajudar a compreender o meio socioeconómico em que o Agrupamento está inserido. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fonte: Relatório CPCJ de 2013 
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No presente ano letivo, beneficiam de Ação Social Escolar 73% dos alunos (49% no escalão A e 

24% no escalão B). É de realçar, também, que apenas 12,8% dos alunos possuem computador 

com ligação à internet em casa. 

A educação e o ensino são assegurados por 71 docentes, dos quais 87% pertencem aos 

quadros. A experiência profissional é significativa, pois cerca de 86% lecionam há 10 ou mais 

anos. O pessoal não docente é composto por 59 elementos, dos quais 81,4% têm 10 ou mais 

anos de serviço. 

Relativamente à escolaridade dos pais/encarregados de educação, verifica-se que maioria tem 

uma baixa escolaridade: 33% conclui o 4º ano; cerca de 20% concluiu o 6º ano, 24% possui o 9º 

ano e apenas cerca de 11% concluiu o ensino secundário; são detentores de uma licenciatura 

2,6%, 0,1% possui um bacharelato e 0,1% tem mestrado.  

Se considerarmos apenas as mães, verificamos que 29,5% concluíram apenas o 4º ano de 

escolaridade, 23% o sexto ano, 19% o nono ano e apenas 8,9% o 12º ano. A percentagem de 

mães com formação superior é muito baixa (2,5%).  Contudo, o número de pais/EE que não 

concluiu a escolaridade obrigatória é residual (0,3%). Para isto contribuiu, também, a oferta, 

por parte do Agrupamento, num passado recente, de cursos de alfabetização de adultos (para 

conclusão do 1º ciclo) e cursos EFA (B2 e B3). 

 Quanto à ocupação profissional, apenas 4% dos pais dos alunos exercem atividades 

profissionais de nível superior e intermédio. 

As expectativas dos EE face aos seus educandos são baixas, repercutindo-se no parco 

acompanhamento do percurso dos filhos e no fraco desempenho escolar dos mesmos, na sua 

baixa autoestima e reduzidas expectativas face ao futuro.  

Em 2012/2013, ano mais recente para o qual existem referentes nacionais de contexto 

calculados, os valores das variáveis de contexto, quando comparado com outros 

agrupamentos/escolas públicos do país, colocam o AESB entre os mais desfavorecidos.2 

Na avaliação interna, quando comparamos as taxas de sucesso global, por ciclos nos últimos 3 

anos, verifica-se que o primeiro ciclo, embora com alguma oscilação, tem registado uma taxa 

de sucesso acima dos 90%; no 2º e 3º ciclo, essa taxa foi sempre superior a 80%, sendo, 

contudo, em todos os anos letivos mais elevada no terceiro ciclo. Em termos globais, verificou-

se uma evolução positiva das taxas de sucesso. 

 O estudo comparativo dos resultados da avaliação externa nas disciplinas de português e 

matemática, nos 4º, 6º e 9º anos, nos últimos 3 anos, permite-nos reconhecer que, apesar das 

atividades complementares desenvolvidas, têm ficado aquém das médias nacionais e dos 

                                                           
2 Fonte: Relatório AE- IGEC, Fevereiro de 2015 
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resultados verificados em escolas do mesmo cluster. No 4º ano, verificou-se, em 2013/2014, 

uma subida da percentagem de níveis positivos em ambas as disciplinas (de 41% para 58%, em 

português e de 36% para 43%, em matemática). No 6º ano, a taxa de sucesso obtida pelos 

alunos do Agrupamento esteve sempre bastante abaixo da média nacional, tendo-se registado 

uma descida de 2011/2012 para 2012/2013, de 59% para 28% em português e de 42% para 

21% em matemática. No último ano letivo verificou-se uma melhoria das taxas de sucesso em 

português (52,8%), mas em matemática registou-se o valor mais baixo dos últimos 3 anos 

(18,9%). No 9º ano a tendência tem sido de subida, em português, de 28%,em 2011/2012, para 

67%, em 2013/2014. Em matemática, os resultados baixaram em 2012/2013 (33%), quando 

comparados com os de 2011/2012 (47%). No ano letivo transato, a taxa de sucesso foi de 39%. 

Subiu relativamente ao ano anterior, ficando, contudo, bastante distante da média nacional 

(52,45%).  

Comparando os resultados da avaliação interna com os da avaliação externa, constata-se uma 

discrepância assinalável, nos três ciclos, com exceção de português no nono ano, no último 

ano letivo, em que a distância relativamente à média nacional foi apenas de -1,69%.  

Considerando o número de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas um 

indicador da qualidade do sucesso, constatamos que é bastante satisfatória no 1º ciclo (89%), 

mas não no 2º ciclo (40%), e no 3º ciclo (46%). 
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3. Diagnóstico 

 

A análise SWOT, resulta de um trabalho de audição escrita alargado a todos os docentes do 

Agrupamento e elementos não docentes da Equipa de Monitorização e Avaliação Interna e 

sintetiza-se nos eixos abaixo indicados:   

Potencialidades, fragilidades, oportunidades e constrangimentos - análise SWOT  

Potencialidades Eixo Fragilidades 
Generalização e consolidação de metodologias 
ativas no ensino de forma a fomentar a 
participação e envolvimento dos alunos. 

1 

Resultados das classificações nas provas finais 
nacionais de Português e Matemática 

Existência de projetos e iniciativas educativas 
dinâmicas com vista à formação integral dos 
alunos 

Reduzido nº de alunos com nível positivo a 
todas as disciplinas 

Reduzida utilização das tecnologias de 
informação nos processos de ensino-
aprendizagem. 

A atitude proativa em relação à disciplina, o que 
tem contribuído para um ambiente educativo 
saudável; 2 

Alguns constrangimentos ao  nível do trabalho 
colaborativo entre docentes de disciplinas afins, 
do planeamento conjunto e da articulação 
curricular nos conselhos de turma e a nível 
interdepartamental; 

Reduzida taxa de abandono e absentismo 
escolares 

A supervisão da prática letiva, com observação de 
aulas, como processo preponderante para o 
desenvolvimento profissional; 

3 
Fragilidades ao nível da eficácia da 
monitorização de processos com vista a uma 
melhor adequação de ações de melhoria. 

Assunção e valorização do papel Agrupamento 
como Escola Inclusiva, destinada a dar resposta à 
vertente Vocacional e Académica. 4 

Insuficiente divulgação/informação de 
atividades realizadas junto da comunidade. 

Disponibilidade e abertura do Agrupamento face 
ao apoio à família 

Oportunidades  Ameaças 

Programa TEIP 

1 

Dificuldades ao nível da manutenção do 
equipamento informático existente na escola 
sede 

Plano de Melhoria Plurianual Elevada percentagem de alunos apoiados pela 
ASE; 

 2 Aumento da taxa de desemprego entre os 
pais/EE o que gera instabilidade 

Entrada em funcionamento do Centro Escolar de 
Santa Marinha do Zêzere. 

3 
Dificuldades na diversificação da oferta 
educativa Estabilização do corpo docente e aprofundamento 

da sua formação académica 

Reforço de parcerias com instituições locais e 
regionais. 

4 Acessibilidades - relevo montanhoso 
dificultando as deslocações 

Integração do Agrupamento na microrrede de 
escolas TEIP para partilha de experiências 

 Diminuição do número de alunos devido ao 
envelhecimento da população residente e à 
baixa taxa de natalidade Melhoria da qualificação dos Encarregados de 

Educação. 
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4. Identificação dos Problemas/ Áreas de Intervenção 

Priorizadas  

 
 

Eixo Áreas de Intervenção Prioritária 
 

Objetivos Gerais do PE 

1
 –

 A
p

o
io

 a
o

 e
n

si
n

o
 e

 à
 

ap
re

n
d

iz
ag

em
 

1. Resultados pouco satisfatórios na avaliação externa a 
português e matemática e inglês 

. 
Diminuir o insucesso escolar. 

2. Reduzida autonomia dos alunos e  dificuldades na 
apropriação de hábitos, técnicas e métodos de estudo 
aliadas à fraca coordenação das habilidades cognitivas, 
metacognitivas e motivacionais 

 
 

Garantir a conclusão do 3.º ciclo do Ensino 
Básico e a transição dos jovens para o Ensino 

Secundário e Profissional. 

3. Recurso ainda pouco sistemático a atividades 
experimentais. 

 
Melhorar os resultados da avaliação externa. 

2
 –

 A
b

an
d

o
n

o
 e

 

in
d

is
ci

p
lin

a 

 
4. Registo de algumas situações de indisciplina, 

principalmente  em contexto de sala de aula  e aumento do 
risco de interrupção precoce do percurso escolar. 

 
 
 
 

Prevenir a indisciplina, o abandono e o 
absentismo escolares 

3
 –

 G
e

st
ão

 e
 O

rg
an

iz
aç

ão
 5. Fragilidades ao nível da monitorização de processos e 

aplicação atempada de  medidas prevenção e de 
recuperação das dificuldades de aprendizagem. 

Reforçar a monitorização de resultados e 
processos com vista à aplicação atempada de 
estratégias e medidas de prevenção e de 
recuperação das dificuldades de aprendizagem. 

 
6. Alguns constrangimentos ao  nível do trabalho colaborativo 

entre docentes de disciplinas afins, do planeamento 
conjunto e da articulação curricular nos conselhos de 
turma e a nível interdepartamental; 

Aprofundar as práticas de trabalho colaborativo 
a nível interdepartamental e nos conselhos de 
turma e ao nível da sala de aula. 

7. Deficiente apropriação do potencial das novas tecnologias  
no processo de ensino e aprendizagem 

Melhorar o processo de ensino/aprendizagem, 
com recurso às Novas Tecnologias. 

4
 –

 R
el

aç
ão

 -
 E

sc
o

la
 F

am
íli

a 
- 

C
o

m
u

n
id

ad
e

 

8.  Reduzida  utilização das novas tecnologias como meio da 
comunicação entre escola e família. 

Ativar a participação e a relação escola-família. 

9. Insuficiente divulgação das boas práticas do Agrupamento. 
Melhorar a comunicação/imagem do 
Agrupamento junto da Comunidade. 

10. Existência de um elevado n.º de alunos que apresenta uma 
falta de suporte e supervisão parental que se reflete na 
falta de rigor e de hábitos e métodos de trabalho e estudo 
e na qualidade das aprendizagens.  

 

Ativar a participação e a relação escola-família. 
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5. Metas 
 

Metas Gerais TEIP - Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião Valor alcançado no ano letivo: 2014-15 2015-16 2016-17 

Domínio Ciclo / Prova / Indicador 2011-12 
2012-

13 
2013-14 

Valor de 
Partida 

Meta mínima 

Valor 
de 

chegada 
previsto 

Valor 
de 

Partida 

Meta 
mínima 

Valor 
de 

chegada 
previsto 

Valor 
de 

Partida 

Meta 
mínima 

Valor 
de 

chegada 
previsto 

1 - Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Externa 

1. º Ciclo 

Prova1 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o 
valor nacional 

-27,62% 
-

11,19% 
-21,10% -19,97% melhorar 5pp -14,97% 

-
18,72% 

melhorar 
5pp 

-13,72% 
-

17,72% 
melhorar 

5pp 
-12,72% 

B - Distância da Classificação média 
para o valor nacional 

-0,58 -0,21 -0,46 -0,42 melhorar 0,10 -0,32 -0,39 
melhorar 

0,10 
-0,29 -0,37 

melhorar 
0,10 

-0,27 

Prova 2 
- Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o 
valor nacional 

-26,97% 
-

27,36% 
-18,66% -24,33% melhorar 5pp -19,33% 

-
23,08% 

melhorar 
5pp 

-18,08% 
-

22,08% 
melhorar 

5pp 
-17,08% 

B - Distância da Classificação média 
para o valor nacional 

-0,53 -0,58 -0,48 -0,53 melhorar 0,10 -0,43 -0,51 
melhorar 

0,10 
-0,41 -0,49 

melhorar 
0,10 

-0,39 

2.º Ciclo 

Prova 3 
- Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o 
valor nacional 

-13,39% 
-

29,55% 
-29,60% -24,18% melhorar 5pp -19,18% 

-
22,93% 

melhorar 
5pp 

-17,93% 
-

21,93% 
melhorar 

5pp 
-16,93% 

B - Distância da Classificação média 
para o valor nacional 

-0,14 -0,50 -0,51 -0,38 melhorar 0,10 -0,28 -0,36 
melhorar 

0,10 
-0,26 -0,34 

melhorar 
0,10 

-0,24 

Prova 4 
- Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o 
valor nacional 

-10,19% 
-

27,67% 
-28,78% -22,22% melhorar 5pp -17,22% 

-
20,97% 

melhorar 
5pp 

-15,97% 
-

19,97% 
melhorar 

5pp 
-14,97% 

B - Distância da Classificação média 
para o valor nacional 

-0,33 -0,52 -0,64 -0,49 melhorar 0,10 -0,39 -0,47 
melhorar 

0,10 
-0,37 -0,45 

melhorar 
0,10 

-0,35 

3.º Ciclo 

Prova 5 
- Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o 
valor nacional 

-29,51% 
-

18,85% 
-1,69% -16,69% melhorar 5pp -11,69% 

-
15,44% 

melhorar 
5pp 

-10,44% 
-

14,44% 
melhorar 

5pp 
-9,44% 

B - Distância da Classificação média 
para o valor nacional 

-0,47 -0,28 0,03 -0,24 melhorar 0,10 -0,14 -0,21 
melhorar 

0,10 
-0,11 -0,19 

melhorar 
0,10 

-0,09 

Prova 6 
- Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o 
valor nacional 

6,03% -3,92% -13,73% -3,88% manter acima de -5% -5,00% -4,16% 
manter 

acima de 
-5% 

-5,00% -4,33% 
manter 

acima de 
-5% 

-5,00% 
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B - Distância da Classificação média 
para o valor nacional 

0,05 -0,13 -0,29 -0,12 melhorar 0,05 -0,07 -0,11 
melhorar 

0,05 
-0,06 -0,10 

melhorar 
0,05 

-0,05 

B - Distância da Classificação média 
para o valor nacional 

                        

2 - Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Interna 

1.º Ciclo 

A - Taxa de insucesso escolar 7,19% 4,48% 5,43% 5,70% manter abaixo de 7,5% 7,50% 6,15% 
manter 

abaixo de 
7,5% 

7,50% 6,42% 
manter 
abaixo 

de 7,5% 
7,50% 

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

89,74% 91,70% 88,37% 89,94% melhorar 4pp 93,94% 90,94% 
melhorar 

4pp 
94,94% 91,74% 

melhorar 
4pp 

95,74% 

2.º Ciclo 

A - Taxa de insucesso escolar 23,65% 9,02% 20,63% 17,77% melhorar 5pp 12,77% 16,52% 
melhorar 

5pp 
11,52% 15,52% 

melhorar 
5pp 

10,52% 

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

52,70% 42,11% 39,68% 44,83% melhorar 4pp 48,83% 45,83% 
melhorar 

4pp 
49,83% 46,63% 

melhorar 
4pp 

50,63% 

3.º Ciclo 

A - Taxa de insucesso escolar 20,45% 12,37% 13,26% 15,36% melhorar 5pp 10,36% 14,11% 
melhorar 

5pp 
9,11% 13,11% 

melhorar 
5pp 

8,11% 

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

43,75% 51,56% 45,86% 47,06% melhorar 4pp 51,06% 48,06% 
melhorar 

4pp 
52,06% 48,86% 

melhorar 
4pp 

52,86% 

Secundário 

A - Taxa de insucesso escolar                         

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

                        

3 - 
Interrupção 
precoce do 
percurso 
escolar 
(risco de 
abandono) 

2.º Ciclo 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar 
(TIPPE) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% manter abaixo de 0,8% 0,80% 0,20% 
manter 

abaixo de 
0,8% 

0,80% 0,32% 
manter 
abaixo 

de 0,8% 
0,80% 

3.º Ciclo 0,00% 1,55% 1,66% 1,07% melhorar 25% 0,80% 1,00% 
melhorar 

25% 
0,75% 0,95% 

melhorar 
25% 

0,71% 

Secundário                         

4 - 
Indisciplina 

Número de medidas disciplinares por aluno 0,02 0,02 0,02 0,02 manter abaixo de 0,10 0,10 0,04 
manter 

abaixo de 
0,10 

0,10 0,05 
manter 
abaixo 
de 0,10 

0,10 

 
               

CLASSIFICAÇÃO FINAL ALCANÇADA:       
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6. Ação Estratégica 

Tendo presentes os problemas expostos no ponto 3, apresentamos, no quadro abaixo, as ações que pretendemos implementar para prevenir e/ou dar resposta aos mesmos, enquadradas nos quatro eixos de 

intervenção: Apoio à melhoria das aprendizagens; prevenção do abandono e absentismo; Gestão e Organização; Relação escola Família). 

EIXO AÇÃO Problemas RECURSOS HUMANOS 

 

E1
 

 

A
p

o
io

 à
 M

el
h

o
ri

a 
d

o
 

en
si

n
o

 e
 d

as
 

ap
re

n
d

iz
ag

en
s 

Aprender com Nível no 1º CEB 
1,2 64 horas semanais - grupo 110. Em média, 8 horas por turma. Serão atribuídas mais horas de apoio às 

turma que integrem alunos de mais de um ano de escolaridade. 

Aprender com Nível nos 2º e 3º CEB 

1,2 Professores de português (grupos 200 e 220) e matemática (grupos 230 e 500): - 7º ano - 5 horas de 
componente letiva  para port. e 5 horas para mat. ; 8º e 9º ano, 1,5 horas, de componente letiva, por 
semana, em média; 5º e 6º anos, 2,5 horas (1 hora de componente não letiva e 1,5 horas de 
componente letiva. 

Lê, interpreta e escreve 1,2 Docentes do 1.º CEB e de português (grupos 200, 220 e 300) 

Resolução de problemas 1,2 Docentes do 1º CEB e de matemática (grupos 230 e 500) 

Semear ciência 3 Docentes do pré-escolar, 1º CEB,  ciências naturais e físico química (grupos 230, 510e 520)  

 

E2
  

A
b

an
d

o
n

o
 e

 in
d

is
ci

p
lin

a 
   

 

Tutoria 

4 
Em média, 12 horas ( componente não letiva + crédito da escola)  dos docentes do 2º e 3º ciclos e 5 
horas da técnica de serviço social. 

AALFA- Apoio ao Aluno e à Família 

4 
1 técnico de serviço social, 1 psicóloga, horas da componente não letiva para os elementos docentes da 
equipa 

Orientação Escolar e Vocacional 

4 

1 psicóloga, DT 

 

E3
  

G
e

st
ão

 e
 

O
rg

an
iz

aç

ão
 

Equipa de Monitorização e avaliação 
Interna - EMAI 
 

5 1 hora semanal para cada docente da equipa, perito externo 

Supervisão Colaborativa 6 Docentes do pré-escolar, 1º e 2º e 3º ciclos 

E4
  

R
el

aç
ão

 E
sc

o
la

 -
 

Fa
m

íli
as

 -
 

C
o

m
u

n
id

ad
e

 

“Escola em casa” 2,10 1 h/semana da componente não letiva para o responsável pela ação 

“Comunicar mais e melhor” 2,9 1 h/semana da componente não letiva para o responsável pela ação 

Escola aberta à comunidade 9 Alunos, pessoal docente e não docente 
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6.1 - Ações de Melhoria a implementar 

E1 –Ação 1: Aprender com nível no 1º ciclo 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Criação de condições que favoreçam o aumento do sucesso dos alunos do 1º ciclo, através do apoio mais sistemático a pequenos grupos de alunos, oriundos de mais que 
uma turma, preferencialmente, fora da sala de aula, em, pelo menos, 8 tempos semanais, com o objetivo de colmatar precocemente dificuldades de aprendizagem 
diagnosticadas.  
PÚBLICO - ALVO: Alunos do 1º CEB com dificuldades de aprendizagem diagnosticadas (antes e durante o ano letivo). Dar-se-á prioridade, em função dos recursos 
disponíveis, aos 1º e 2º anos. 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Diminuir a taxa de retenção no 
1º CEB, sobretudo no 2º ano. 

Taxa de retenção no 2º ano 
8,05% (média dos últimos 3 anos) Diminuir em 4pp a taxa de retenção no 2º 

ano. 

Aumentar a literacia em 
português no 1º ciclo, no 
domínio das competências de 
leitura 

Taxa de sucesso dos alunos abrangidos pela ação 
com classificação positiva a português que 
adquiriram as Competências mínimas de leitura, 
no final do 2º ano . 

 

_______________________ 
Pelo menos 92% dos alunos com 
competências de leitura, no final do 2º ano 

Taxa de sucesso dos alunos abrangidos pela ação 
com classificação positiva a português, na avaliação 
interna, no 4º ano. 

56,5% dos alunos assessorados 
com classificação positiva a 
português (em 2013/2014) 

Aumentar para 70% a % de alunos 
assessorados com classificação positiva a 
português 

Aumentar a literacia em 
Matemática no 1º ciclo 

Taxa de sucesso dos alunos abrangidos pela ação 
com classificação positiva a matemática, no final do 
2º ano 

90,3% de  sucesso a matemática, 
no 2ºano 

Atingir uma taxa superior a 95% 

Taxa de sucesso dos alunos abrangidos pela ação 
com classificação positiva a matemática, na 
avaliação interna, no 4º ano. 

56,5% dos alunos assessorados 
com classificação positiva a 
matemática (em 2013/2014) 

Aumentar para 70% a % de alunos 
assessorados com classificação positiva a 
matemática 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   

A metodologia utilizada centrar-se-á na diferenciação pedagógica: serão criados grupos homogéneos constituídos por alunos oriundos de mais que uma turma do mesmo 
ano de escolaridade que desenvolverão atividades diferenciadas, fora da sala de aula, sem aumentar a carga horária semanal dos alunos apoiados. Em cada ano de 
escolaridade, os professores titulares de turma, atendendo às características das turmas, decidirão quais os alunos a apoiar.  
As atividades a desenvolver bem como os processos e instrumentos de avaliação serão planeados/construídos e avaliados  em conjunto entre os professores titulares de turma e os 
professores assessores, procedendo-se a reajustes, sempre que se considere necessário e pertinente. 

Responsável: Maria das Dores Magalhães   
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E1- Ação 2: Aprender com Nível nos 2º e 3º ciclos 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Esta ação visa a criação de condições que potenciem o aumento do sucesso dos alunos dos 2º e 3º ciclos, através do apoio mais sistemático, nas disciplinas de português e matemática, a 

pequenos grupos de alunos, preferencialmente fora da sala de aula, em, pelo menos, 90 minutos semanais. Sempre que possível, serão constituídos, temporariamente, grupos de 

homogeneidade relativa, formados por alunos de mais que uma turma do mesmo ano de escolaridade, selecionados de acordo com as caraterísticas e dificuldades diagnosticadas. 

 PÚBLICO - ALVO: Alunos do 2º e 3º CEB com dificuldades de aprendizagem (em função das necessidade diagnosticadas ou a diagnosticar no decurso do ano letivo 2014/2015) 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Promover a melhoria 
da qualidade do 
sucesso, no 2º ciclo, 
recorrendo a 
estratégias de 
diferenciação 
pedagógica. 

Taxa de sucesso dos alunos assessorados em 
português, na avaliação interna. 

Taxa de sucesso dos alunos alvo da medida a português: 5º 
ano - 40,7%; 6º ano - 47,1% (em 2013/2014) 

Aumentar o sucesso de todos os alunos 
envolvidos em: 5pp 

Taxa de sucesso dos alunos assessorados em 
matemática, na avaliação interna. 

Taxa de sucesso dos alunos alvo da medida a Matemática: 
5ºano- 35,5% ; 6º ano - 52,4%(em 2013/2014) 

 
Aumentar o sucesso de todos  
os alunos envolvidos em: 5pp 

Taxa de sucesso dos alunos abrangidos pela 
ação com classificação positiva a todas as 
disciplinas  

21% dos alunos abrangidos pela ação com classificação 
positiva a todas as disciplinas, em 2013/2014 

Aumentar para 40% a percentagem de alunos 
abrangidos pela ação com classificação positiva 
a todas as disciplinas 

Promover a melhoria 
da qualidade do 
sucesso, no 3º ciclo, 
recorrendo a 
estratégias de 
diferenciação 
pedagógica 

Taxa de sucesso dos alunos assessorados em 
português, na avaliação interna. 

Taxa de sucesso dos alunos alvo da medida a português: 7º 
ano - 47,1%; 8º ano -  64,7% e 9º ano  46,2%; (em 2013/2014) 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos alvo da 
medida: 7º e 9º ano para, no mínimo, 60% e 
70% no 8º ano 

Taxa de sucesso dos alunos assessorados em 
matemática, na avaliação interna. 

Taxa de sucesso dos alunos alvo da medida a Matemática:7º 
ano -  (54,2%) ; 8º ano - 22 (59,1%) e 9º ano -  (38,1%)  (em 
2013/2014) 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos alvo da 
medida: no 9º ano para, no mínimo, 50% e 70% 
no 7º e 8º ano 

Taxa de sucesso dos alunos abrangidos pela ação 
com classificação positiva a todas as disciplinas 

22% dos alunos abrangidos pela ação com classificação positiva 
a todas as disciplinas, em 2013/2014 

Aumentar para 40% a percentagem de alunos 
abrangidos pela ação com classificação positiva 
a todas as disciplinas 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   
A metodologia utilizada centrar-se-á na diferenciação pedagógica: serão criados grupos homogéneos constituídos por alunos oriundos de mais que uma turma do mesmo ano de 
escolaridade que desenvolverão atividades diferenciadas, fora da sala de aula, sem aumentar a carga horária semanal dos alunos apoiados. Em cada ano de escolaridade, os professores de 
português e matemática, atendendo às características das turmas, decidirão quais os alunos a apoiar.  
As atividades a desenvolver bem como os processos e instrumentos de avaliação serão planeados/construídos e avaliados  em conjunto entre os professores titulares de turma e os 
professores assessores, procedendo-se a reajustes, sempre que se considere necessário e pertinente. 
Esta metodologia favorecerá, simultaneamente o trabalho dos professores titulares com os restantes alunos. 

Responsável: Maria José Cortez    
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E1- Ação 3: Lê, interpreta e escreve 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Implementação de atividades de leitura, interpretação, escrita e reescrita de diferentes tipologias, abordando todos os domínios intrínsecos às Metas 

Curriculares de Português (Oralidade, Leitura, Escrita, Educação Literária e Gramática) num tempo semanal da aula de Português para as atividades de escrita nos 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade e, ainda, num tempo semanal da aula de Português e/ou de Apoio ao Estudo para as atividades de leitura e interpretação nos 3.º, 4.º, 5.º e 6º anos.  

PÚBLICO - ALVO: alunos dos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos do agrupamento 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Aumentar a literacia em 
Português, nos domínios da 
leitura e interpretação nos alunos 
do  1º  e 2.º ciclo 
 
 

% de alunos envolvidos na ação que 
superam as dificuldades na leitura e 
interpretação. 
 

59% dos alunos do 4º ano e 40,5% dos do 2º CEB com 
dificuldades no domínio da leitura e interpretação 

Aumentar a taxa de  sucesso de todos os 
alunos envolvidos em: 5pp 
 

% de alunos com classificação positiva no 
domínio da leitura e escrita nas provas 
finais de 1º e 2º ciclo 

% de alunos com classificação positiva nos domínio da leitura 
e interpretação (> 24 em 50 pontos nas Provas Finais do 1.º e 
2º Ciclo, em 2013/14.): do 4º ano-58%; 6º ano-50% 

Aumentar o sucesso de todos os alunos 
envolvidos em: 5pp 
 

Aumentar a literacia em 
Português nos domínios da 
produção escrita, no 3.º ciclo 
 

% de alunos envolvidos na ação que 
superam as dificuldades na produção 
escrita 
 

37,5% dos alunos do 7º e 8º ano com dificuldades no domínio 
da leitura e interpretação 

Aumentar o sucesso de todos os alunos 
envolvidos em: 5pp 
 

% de alunos que superam as dificuldades 
na produção escrita. 
 

(59% dos alunos do 6º com classificação positivas no domínio 
da produção de texto. (> 15 em 30 pontos na Prova Finai do 2º 
Ciclo, em 2013/14.): 

Aumentar o sucesso de todos os alunos 
envolvidos em:5pp 
 

Aumentar o sucesso educativo 
dos alunos dos 3.º, 4.º anos, 2.º e 
3.º ciclos. 
 

% de alunos que transitam com nível 
positivo a português. 

Média da taxa de sucesso dos últimos 3 anos na disciplina de 
português, na avaliação interna  
3.º e 4.º anos – 92%   
 

Manter a  taxa de sucesso em português, 
nos 3.º e 4.º anos, acima dos 92% 

Média da taxa de sucesso dos últimos 3 anos na disciplina de 
português, na avaliação interna  
2.º ciclo – 69%   
3.º ciclo  – 71% 

Melhorar a taxa de sucesso nos 2.º e 3.º 
ciclos em 5pp. em relação aos dados de 
partida. 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   

A metodologia utilizada centrar-se-á na exploração de várias técnicas que permitem a interpretação de diversas leituras, seja em que formato estiverem, e o pensamento, resultante das 
mesmas, concretizado na escrita e reescrita, concomitantemente com os domínios da compreensão e expressão da oralidade e gramática, intrínsecos à aprendizagem do Português. 
A avaliação da ação é um processo contínuo que se inicia com uma diagnose, seguida por 3 tarefas trimestrais, o que permite um reajustar contínuo das aprendizagens ainda não realizadas.  
 

Responsável: Fátima Almeida, Felipe Faceira   
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E1 – Ação 4: Resolução de problemas 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realização e exploração de situações problemáticas que apelem ao raciocínio lógico- abstrato, interpretação da informação, tratamento de dados, na definição 

de estratégias de resolução e dedução lógica-matemática. Nas aulas de matemática e nas aulas de apoio ao estudo serão trabalhadas as situações problemáticas. Ação iniciada no 1º, 2º e 3º 
ciclos  no ano letivo 14/15. 
 

PÚBLICO - ALVO: Alunos do 1º, 2º e 3º CEB com dificuldades na resolução de problemas (em função das necessidade diagnosticadas ou a diagnosticar no decurso do ano letivo 

2014/2015) 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Melhorar as competências dos 
alunos na resolução de 
problemas  

% de alunos do 1º ciclo que supera  as dificuldades na 
resolução de situações problemáticas. 
 

1º CEB- 69% dos alunos evidenciam 
dificuldades.  

Garantir que 60% dos alunos do 1º ciclo revela 
progressos neste domínio (mínimo de 50% em cada 
tarefa) 

% de alunos do 2º  e ciclo que supera  as dificuldades 
na resolução de situações problemáticas. 
 

 2º CEB-   87% dos alunos evidenciam 
dificuldades. 

Garantir que 70% dos alunos do 2º ciclo revela 
progressos neste domínio (mínimo de 50% em cada 
tarefa) 

% de alunos do 3º  e ciclo que supera  as dificuldades 
na resolução de situações problemáticas. 
 

 3ºCiclo -99%  dos alunos evidenciam 
dificuldades. 

Garantir que 70% dos alunos do 3º ciclo revela 
progressos neste domínio (mínimo de 50% em cada 
tarefa) 

Aumentar o sucesso educativo 
dos alunos do 1º, 2º e 3º 
Ciclos. 

% de alunos com nível positivo a Matemática, na 
avaliação interna 

% de alunos que transitam com nível 
positivo a Matemática (na avaliação 
interna- média dos últimos 3 anos)  
1º ciclo  –  90,4% 
2.º ciclo –  53,4% 
3.º ciclo  – 60,69% 

 
Não baixar a % de alunos que transitam com nível 
positivo a Matemática, no 1º ciclo e melhorar em 
5pp nos 2.º e 3.º ciclos. 
 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   
A metodologia utilizada centrar-se-á na realização de tarefas específicas que desenvolvam a capacidade de raciocínio, de comunicação e técnicas de resolução de problemas, utilizando 
diferentes estratégias de resolução, com o objetivo de colmatar as lacunas na área da Matemática.  
A avaliação da ação é um processo contínuo que se inicia com uma diagnose, seguida por 2 tarefas trimestrais, o que permite um reajustar contínuo das aprendizagens ainda não adquiridas, 
sendo que, só serão monitorizados os alunos que evidenciaram dificuldades. 
 

 Responsável: Fátima Gomes 
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E1 – Ação 5: Semear Ciência 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Criação de condições que estimulem o gosto por atividades experimentais e pelo método científico, com recurso a metodologias ativas e investigativas, 

nomeadamente, à realização de experiências, com grau de complexidade apropriado à idade das crianças/alunos envolvidos. Ação iniciada no pré-escolar no ano letivo 13/14 e no 1º ciclo 
em 14/15, pretende-se que tenha continuidade nos 2º e 3º ciclos. 

 

PÚBLICO - ALVO: Alunos do pré-escolar, 1º,  2º e 3º CEB. . 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA 
CRITÉRIOS DE SUCESSO para 

2016/2017 

Aumentar as práticas de ensino de base 
experimental na educação pré-escolar e 
nos 1º, 2º e 3ºCEB. 

Nº de atividades experimentais realizadas em 
sala de aula ou no laboratório 

Realização de 2 atividades, por período, no 
pré-escolar 

Realização de, pelo menos, 2 atividades 
experimentais no pré-escolar e nos 1º,2º e 
3º CEB, devidamente planeadas e 
avaliadas. 

Nº de crianças/alunos envolvidos Todos os alunos do pré-escolar 
Todos os alunos do pré-escolar e do 1º, 2º 
e 3º CEB 

Nº médio de alunos envolvidos no Clube de 
Ciências (AEL) 
 

15 alunos dos 2º e 3º ciclos envolvidos co clube Envolver 25 alunos do 1º, 2º e 3º ciclos 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   

 
 Realização de atividades experimentais, em contexto de sala de aula e/ou no laboratórios da escola sede de Agrupamento; elaboração do relatório da atividade (adequado à idade das 
crianças/alunos) Criação de um portefólio por turma; Divulgação das atividades desenvolvidas em placards criados para este efeito na escola sede e no Centro escolar, num blog associado à 
página WEB do Agrupamento, no Jornal Escolar e à comunidade (e,g.no dia da Festa da Primavera). 
Dinamização do Clube de Ciências, em pelo menos 1 tempo semanal - planificação e realização de atividades pelos alunos que integram o clube, com a participação de alunos do 1º ciclo e 
pré-escolar (incluindo os das IPSS) 
 

Responsável: Magda Teixeira   
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E2-  Ação 6: Tutoria 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Implementação e desenvolvimento, com os professores tutores, um plano de intervenção de co-responsabilização , individual ou em grupo,  com o objetivo de 

prevenir  situações de risco e melhorar o desempenho pessoal e escolar dos alunos sinalizados. 
 

PÚBLICO - ALVO: Alunos do 2º e 3º ciclo que apresentam problemas ao nível da assiduidade e do comportamento, com reflexos no aproveitamento. 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Fomentar o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais dos alunos 
a fim de melhorar o seu desempenho 
escolar, em colaboração com todos os 
intervenientes no seu processo educativo. 

Registo de medidas sancionatórias dos 
alunos referenciados para Tutoria 
 

2 alunos foram alvo de duas medidas disciplinares 
sancionatórias e foram aplicadas 10 medidas 
corretivas. 

Não aumentar a média de medidas (corretivas 
e sancionatórias) aplicadas por aluno 

Registo de absentismo escolar dos 
alunos referenciados para Tutoria 
 

0 alunos ultrapassaram o limite de faltas 
Manter nula a taxa de alunos que ultrapassa o 
limite de faltas 

Número de classificações negativas 
superadas após intervenção junto dos 
alunos referenciados 

53% dos alunos com tutoria transitaram. 

Garantir que, pelo menos, 70% dos alunos alvo 
desta medida recupera as classificações 
negativas necessárias à sua 
transição/aprovação 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   
 
Encaminhamento dos alunos pelos conselhos de turma; elaboração e negociação  de um plano de tutoria/roteiro de trabalho entre tutor e aluno(s); Organização de  um roteiro de estudo 
semanal a partir das dificuldades identificadas entre tutor / aluno, dado a conhecer também ao EE; realização de balanços periódicos (conjuntos) de competências adquiridas; Organização 
de espaços de debate e de mediação parental – 3 sessões por ano / 2h por sessão; 
Desenvolvimento da cooperação entre pares numa lógica de tutoria entre alunos. 
 

Responsável: Fernanda Ribeiro   
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E2- Ação 7: AALFA – Apoio ao Aluno e à Família 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Definir estratégias de intervenção precoce (equipa multidisciplinar – Professores, psicólogo, assistente social, CPCJ, centro de saúde), na identificação de 

situações de risco (sobretudo resultantes de comportamentos de indisciplina, absentismo e potencial abandono) e posterior desenvolvimento de planos de ação para alunos e respetivas 
famílias 

PÚBLICO - ALVO: Alunos do pré-escolar e do 1º, 2º e 3º CEB em situação de risco e respetivas famílias.  

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Prevenir a indisciplina e promover 
o desenvolvimento de 
comportamentos mais assertivos 
 

Número de medidas sancionatórias e corretivas -relação 
entre o nº de medidas aplicadas relativamente ao total de 
alunos acompanhados pelas técnicas do GAAF  

foram aplicadas 10 medidas corretivas e 2 
sancionatórias (média dos últimos 3 anos) 

Não aumentar o nº de medidas aplicadas. 

nº de ações realizadas pelas técnicas e  parceiros dirigidas 
a alunos. 

4 ações dirigidas a alunos 
Realizar o mesmo número de ações- pelo 
menos 50% sobre temáticas sugeridas pelos 
alunos 

Prevenir situações de absentismo 
e a interrupção precoce do 
percurso escolar, atuando junto 
dos alunos e das famílias. 
 

nº de alunos acompanhados retidos por  absentismo e/ou 
em situação de abandono. 

0 alunos acompanhados retidos por 
absentismo e 0 alunos em situação de 
abandono. 

Manter nulos os casos de abandono e 
retenção por absentismo no Agrupamento. 

nº de famílias acompanhadas 
Intervenção junto dos pais/EE de todos os 
alunos sinalizados. 

Manter o acompanhamento de todos os casos 
sinalizados. 

Fomentar a implementação de 
espaços de partilha e reflexão 
conjunta com as  famílias. 
 

Taxa de participação dos EE nas ações  
Participação de, em média 48 % de EE em 
cada ação realizada 

Garantir a participação de mais de 60% de 
Pais/EE 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   
 Atendimento e encaminhamento do aluno; Acompanhamento individualizado e/ou em grupo; Aplicação de programas de competências pessoais e sociais; Atendimento aos pais/EE; Visitas 
domiciliárias; Formação em competências parentais (“Escola de pais”); Monitorização das ocorrências disciplinares e do absentismo; Sessões de esclarecimento, sensibilização e capacitação 
em domínios/saberes considerados pertinentes pelos alunos, pessoal docente e não docentes e pais/EE, dinamizadas pelas técnicas do GAAF, professores e/ou representantes das 
instituições parceiras (Centro de saúde, SS, IPSS do Concelho, GNR…) ; Gerir o encaminhamento dos alunos em risco (carências socioeconómicas, vítimas de violência, negligência…), em 
estreita relação com a CPCJ e serviço de ação social. 
 

Responsável: Gina Curralo   
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E2 – Ação 8: Orientação Escolar e Vocacional 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Realização de atividades que visam auxiliar os alunos na escolha do seu percurso individual, nomeadamente: atendimento individual pelas técnicas do GAAF e diretores de turma; aplicação 

de um programa de orientação vocacional dirigida às turmas de 9º ano e grupos de alunos dos 2º e 3º ciclos com percurso escolar irregular, e realização de sessões de esclarecimento para os 

pais/EE, de acordo com um calendário previamente definido pelo GAAF; Participação em atividades que visem a divulgação de oferta educativa e formativa da região. 

PÚBLICO - ALVO: Alunos de 6º, 7º, 8º e 9º ano e respetivos pais/ Encarregados de Educação. 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Auxiliar os alunos na escolha de percursos 
escolares e profissionais e orientá-los 
vocacionalmente.  

nº de alunos  envolvidos nas atividades de 
orientação vocacional. 

100% do alunos do 9º ano 
Todos os alunos com perfil para integrar cursos 
vocacionais 

Todos os alunos do 9º ano e/ou com perfil para integrar 
cursos vocacionais envolvidos nas atividades de 
orientação vocacional 

Garantir o encaminhamento de todos os 
alunos para o ensino secundário após a 
conclusão do 3º ciclo  
 

 
Taxa de alunos integrados no sistema educativo 
após a conclusão do 3º ciclo.  
 

 
Taxa de 100%, em 2013/2014 

Não baixar esta taxa. 

Desenvolver ações de informação e 
sensibilização para  pais/EE  e comunidade, 
sobre questões relacionadas  com  as opções 
escolares e profissionais  

nº de sessões realizadas para  pais/EE 2 sessões para EE dos alunos do 9º ano 
2 sessões para EE dos alunos do 9º ano 
1 sessão para EE dos alunos com perfil para integrar 
cursos vocacionais  e/ou em risco de abandono 

Nº de pais/EE envolvidos 79,7% dos EE dos alunos do 9º ano 

Garantir a participação média de, pelo menos, 80% dos 
EE  do alunos do 9º ano e 100% dos EE dos com perfil 
para integrar cursos vocacionais  e/ou em risco de 
abandono 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   

  Consulta individual no âmbito da orientação escolar e vocacional, pela psicóloga, ao longo do ano letivo com maior incidência no 2º e 3º período; acompanhamento individual de  alunos do 5º,6º, 7º e 8º e 9º ano - 
encaminhamento para Cursos Vocacionais; Intervenções em grupo com as turmas do 9º ano, de acordo com calendarização pré definida, com a aplicação de um programa de orientação vocacional.;  Realização de 
ações de informação e sensibilização para pais/EE e alunos, pelos DT, psicóloga, empresários da região, antigos alunos…; Divulgação de materiais, ao longo do ano letivo, através da distribuição de folhetos e 
afixação de cartazes em vários locais da escola. Esclarecimento de dúvidas, por parte dos DT e psicóloga relativas à oferta educativa quer do Agrupamento, quer das Escolas Secundárias e/ou profissionais da região. 
Contacto com instituições de formação ao longo do ano letivo. 
Responsável: Gracinda Teixeira (Psicóloga)   
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E3 – Ação 9:  Equipa de Monitorização e avaliação Interna - EMAI 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Equipa multidisciplinar que tem como função monitorizar e avaliar a operacionalização do Projeto Educativo em função das metas do plano de melhoria, tendo 

como referencial os domínios da avaliação externa, assumindo uma lógica interativa de ação-reflexão-ação, o que permite formular e implementar ciclos de melhoria. Estes elementos serão 
responsáveis por auscultar as opiniões dos utentes do Agrupamento, pela elaboração de instrumentos de monitorização, supervisão da recolha de dados e tratamento da informação a ser 
disponibilizada, em tempo útil, a toda a comunidade educativa. Integrará esta equipa a perita externa. 

PÚBLICO - ALVO: Comunidade educativa 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Monitorizar e avaliar a concretização do plano 
anual de atividades e dos planos de melhoria, 
promovendo a reflexão sobre a consecução  
das metas definidas. 

Relatório dos resultados dos alunos 

1 Relatório por trimestre 
(resultados académicos e sociais) 

1 Relatório trimestral que inclua a reflexão sobre os 
resultados (académicos e sociais), os desvios 
relativamente às metas e sugestões de estratégias de 
melhoria. 

Relatórios das atividades desenvolvidas 
1 relatório por cada atividade 
 

Manter 1 relatório por cada atividade que inclua 
sugestões de melhoria. 

Avaliar a prestação do serviço educativo, ao 
nível do planeamento e articulação, páticas de 
ensino e monitorização e avaliação do ensino 
e das aprendizagens.  
 

Número de questionários de satisfação 
aplicados a alunos, pais, professores e 
funcionários. 

3 questionários aplicados a pais e 
alunos: aferição do grau de 
satisfação relativamente aos serviço 
de transportes, refeições e  
assessorias (avaliação dos processos 
de implementação da medida). 

Aplicação de 4 questionários e/ou realização de grupos 
de discussão focalizada, de acordo com os eixos e/ou 
ações eleitos para análise pela equipa, em cada ano. 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   
 Realização de reuniões quinzenais: elaboração  do plano anual de trabalho da equipa de avaliação interna, construção de materiais para recolha de dados; elaboração de um roteiro de 
ações, instrumentos, indicadores e mecanismos de autoavaliação, tratamento e discussão dos dados recolhidos, elaboração de relatórios com os dados, conclusões e recomendações e 
respetiva divulgação à comunidade educativa.  

Responsável: Fernando Valentim Sousa   
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E3- Ação 10: Supervisão Colaborativa 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Para além da supervisão efetuada pelos responsáveis pelas estruturas intermédias, esta ação assenta numa metodologia que visa continuar a implementar o 

processo de observação de aulas entre pares, do mesmo ou de diferente área disciplinar, com carácter voluntário.   
 

PÚBLICO - ALVO: Docentes do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos que, em regime e voluntariado, adiram ao projeto. 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Promover a partilha de boas práticas 
pedagógicas através da observação de aulas 
entre pares . 

nº de docentes envolvidos no projeto 42% de docentes envolvidos no projeto 
Envolver, em cada ano, pelo menos, 50% dos docentes no projeto, 
garantindo o envolvimento de todos os departamentos 

nº de aulas observadas 
Em média, uma aula observada, por professor, 
por período 

Manter a média  de 1 aula / professor / período 

nº de aulas da mesma disciplina 
planificadas em conjunto. 

0 aulas planificadas em conjunto em 
2013/2014 

Planificação conjunta de, pelo menos, 1 aula de português e de 
matemática por docentes do 1º e 2º  ciclos (preferencialmente 4º e 5º 
ano) e de pelo menos, uma aula de português e de matemática por 
docentes  do 2º e 3º ciclo (6º e 7º anos) 
 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   
 
Elaboração de uma calendarização para a observação de aulas, resultante das datas acordadas entre os pares de previamente definidos; (cada docente deverá observar aulas da mesma 
disciplina que leciona (ou afim) e aulas de disciplina(s) diversa(s) da(s) que leciona); realização de um encontro prévio entre observador e observado – planificação conjunta da(s) aula(a) a 
observar ou conhecimento dos conteúdos da aula observada; 
Durante a Observação – preenchimento de uma grelha de registo, a qual dará lugar a uma posterior reflexão conjunta. 
Tratamento dos dados das grelhas de registo, por parte da responsável pela ação 
Reunião, no final de cada ano letivo, para  reflexão conjunta sobre o decorrer e os ganhos efetivos resultantes da implementação da ação e eventual reorientação ou reformulação da 
mesma. Contudo, poderão ocorrer ajustes pontuais no decorrer do ano letivo, os quais serão igualmente alvo de reflexão e registo na reunião final. 

Responsável: Regina Célia Santos   
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E4 – Ação 11: “A Escola em casa” 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Pretende-se estimular conversas em casa entre as crianças do Ensino Básico envolvidas na ação e suas famílias. Para isso serão elaborados guiões que servem de 

base e incentivo a conversas sobre diversos assuntos abordados na escola. Os guiões apresentam perguntas, atividades e experiências simples, sugerem discussões e incluem algumas 
curiosidades. Pretende-se ativar a curiosidade e o interesse de pais e alunos para conversar e explorar os temas sugeridos. 
 

PÚBLICO - ALVO: Alunos do 4º e 5º anos 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA CRITÉRIOS DE SUCESSO para 2016/2017 

Envolver as famílias dos alunos 
na realização de tarefas 
escolares 

Nº de guiões realizados 
____________________ 
 

Realização de um guião por período pelos alunos do 4º e 5º ano 

% de tarefas realizadas  
 
_____________________ 

Garantir 90% das tarefas realizadas.  

% de tarefas realizadas com o apoio 
de familiares 

_______________________ Garantir 60% das tarefas realizadas com o apoio de familiares 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   

 Serão elaborados, com o contributo dos docentes de cada turma/conselho de turma, pequenos guiões temáticos (um por período). As tarefas contidas nos guiões deverão, ser discutidas e 
concretizadas com a ajuda de familiares dos alunos. Cada guião terá que ser devolvido no prazo de duas semanas. Após tratamento dos dados resultantes das tarefas, poderão ser  
dinamizados encontros com os pais(ou outros familiares), alunos e professores para discussão dos resultados. 
 

Responsável: Fernanda Monteiro/ Idalina Medeiros   
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E4 – Ação 12 “Comunicar mais e melhor” 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Esta ação tem como finalidade diversificar as formas de comunicação, nomeadamente, entre professores e alunos e professores e pais/EE com recurso a 

plataformas eletrónicas, entre as quais a Weduc. Dinamização de atividades, incluídas no PAA, e desenvolvimento de projetos que potenciem o envolvimento da comunidade escolar e dos 
parceiros e a divulgação das boas práticas do Agrupamento. 
 
 
PÚBLICO - ALVO: Alunos, professores e pais/EE dos alunos do 3º ciclo 

OBJETIVOS: INDICADORES DADOS DE PARTIDA 
CRITÉRIOS DE SUCESSO para 

2015/2016 
CRITÉRIOS DE SUCESSO para 

2016/2017 

Promover a literacia digital e 
fomentar a utilização das 
novas tecnologias como meio 
facilitador da comunicação 
entre escola e família; 
 

% de alunos do 3º ciclo utilizadores da 
plataforma  
  

 
Apesar de alguns docentes 
recorrerem ao email para 
comunicar com os alunos e 
encarregados de educação, 
esses dados não foram 
monitorizados 

20% dos alunos do 7º  ano como 
utilizadores; 

40% dos alunos do 7º e 8º ano 
como utilizadores; 

% dos pais /Encarregados de Educação dos 
alunos do 3º ciclo que comunicam com a escola 
via plataforma 

15% dos pais dos alunos do 7º e 
ano como utilizadores 

20% dos pais dos alunos do 7º e  
8º ano como utilizadores; 

Nº de professores que utilizam a plataforma em 
contexto educativo e para comunicar com os 
pais/EE 
 

6 professores como utilizadores 12 professores como utilizadores 

Melhorar a 
comunicação/imagem do 
Agrupamento junto da 
Comunidade 

Nº de boas práticas partilhadas 
3 encontros (TEIP) de 
partilha- 1 prática/encontro 

Manter um encontro anual entre as escolas da microrrede + dois 
encontros de partilha/reflexão +  e divulgação de atividades/ano na 
página da DGE 

Nº de atualizações da página 
Não existe um período 
definido 

Garantir, no mínimo, uma atualização da página por semana 

Nº de publicações do jornal “Entre Aspas” e de 
publicações em jornais da região 

1 número por trimestre 
1 número por trimestre impresso e publicação on-line (na página WEB 
da escola) e publicação de uma notícia/período num jornal da região 

Estratégias/Metodologias/Atividades: desenvolvimento   

Realização de uma ação de formação para capacitação dos professores, pais e alunos; criação, por parte do responsável pela ação, de um perfil de utilizador da plataforma, até final do 1º 
período do ano letivo 15/16 
Melhorar a página WEB do  AESB, tonando-a mais funcional e atrativa e nomeação de um gestor. 
Utilização progressiva das potencialidades das plataformas. 
Continuação da publicação do jornal “Entre Aspas” (em formato papel e digital) e divulgação de notícias/artigos nos jornais da região. 
 

Responsável: Ana Margarida Moura   
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6.2 Cronograma das Ações 

 Ano Letivo/Mês 
2014/15 

Ano Letivo/Mês 
2015/16 

Ano Letivo/M 
2016/2017 

Ação | Mês 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Aprender com 
nível no 1º ciclo 

EB1 do SB – todos os anos  de escolaridade; 1 grupo de nível 
por cada ano de escolaridade; Mat. 8 h/semana; P 8 
h/semana  
EB1 de carvalhais- turma de 3º e 4º ano – Mat. 3 h/semana; P 
3 h/semana(por turma) 

 

EB1 do SB – 1º e 2º anos escolaridade; 1 grupo de nível por 
cada ano de escolaridade; Mat. 8 h/semana; P 8 h/semana  
3º e 4º anos escolaridade; 1 grupo de nível por cada ano de 
escolaridade; Mat. 4 h/semana; P 4 h/semana  
 

 

EB1 do SB – 1º e 2º anos escolaridade; 1 grupo de nível por 
cada ano de escolaridade; Mat. 8 h/semana; P 8 h/semana  
3º e 4º anos escolaridade; 1 grupo de nível por cada ano de 
escolaridade; Mat. 4 h/semana; P 4 h/semana  

 

Monitorização e 
Avaliação 

   …   …   ….      …   --         --   --      

Aprender com 
nível nos 2º e 3º 

ciclos 

Turmas do 5º, 6º e 8 e 9º ano- 90 minutos/semana a P e M; 
7ºano : 1 grupo homogéneo com alunos das duas turmas 

Turmas do 5º, 6º e 7º ano- 90 minutos/semana a P e M; 
8ºano : 1 grupo homogéneo com alunos das duas turmas 

Turmas do 5º, 6º, 7º e 8º ano- 90 minutos/semana a P e M; 
5ºano : 9 ano: 1 grupo homogéneo com alunos das duas 
turmas 

Monitorização e 
Avaliação 

   .                                 

Lê, interpreta e 
escreve 

 

4º , 5º e 6º ano- 1h de P e 1h de AE/semana para realização 
das tarefas específicas de leitura e interpretação;4º, 5º,6º, 
7º,8º e 9º ano:1h de P/semana para realização das tarefas 
específicas de escrita e reescrita de texto 

3º e 4º , 5º e 6º ano- 1h de P e 1h de AE/semana para 
realização das tarefas específicas de leitura e interpretação ; 
7º,8º e 9º anos – 1h de P/semana para realização das tarefas 
específicas de escrita e reescrita de texto 

3º e 4º , 5º e 6º ano- 1h de P e 1h de AE/semana para 
realização das tarefas específicas de leitura e interpretação ; 
7º,8º e 9º anos – 1h de P/semana para realização das tarefas 
específicas de escrita e reescrita de texto 

Monitorização e 
Avaliação 

                                    

Resolução de 
problemas 

 

1º , 2º CEB conteúdos trabalhados em contexto de sala de 
aula, e num tempo/quinzenal de AE 
3º ciclo conteúdos trabalhados em contexto de sala de aula 

1º e 2º ciclo: 1tempo de AE/semana 
3º ciclo: 1 tempo/semana da aula de matemática 

1º e 2º ciclo: 1tempo de AE/semana 
3º ciclo: 1 tempo/semana da aula de matemática 

Monitorização e 
Avaliação 

                                    

Semear Ciência Todos os JI – 2 atividades experimentais por período; Todas 
as turmas do 1º CEB: 2 atividades experimentais por período 
(2 aulas de estudo do meio) 

Todos os JI – 2 atividades experimentais por período; todas as 
turmas do 1º CEB: 2 atividades experimentais por período (2 
aulas de estudo do meio); todas as turmas do 2º CEB: 2 
atividades experimentais por período (2 aulas de ciências 
naturais) 

Todos os JI – 2 atividades experimentais por período; todas 
as turmas do 1º CEB: 2 atividades experimentais por período 
(2 aulas de estudo do meio); todas as turmas do 2º CEB: 2 
atividades experimentais por período (2 aulas de ciências 
naturais); 3º CEB: divulgação de 2 atividades 
experimentais/período, realizadas em contexto de sala de 
aula e/ou no clube. 

Monitorização e 
Avaliação 

                                    

Tutoria Alunos do 2º e 3º ciclo sinalizados -1hora semanal par cada 
aluno/grupo de alunos a acompanhar 

Alunos do 2º e 3º ciclo sinalizados -1hora semanal par cada 
aluno/grupo de alunos a acompanhar 1hora semanal par cada 

aluno a acompanhar 

Alunos do 2º e 3º ciclo sinalizados -1hora semanal par 
cada aluno/grupo de alunos a acompanhar 1hora 

semanal par cada aluno a acompanhar 

 

Monitorização e 
Avaliação 

  … .. ..                                
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GAAF 1h/semana para os elementos docentes. Em média, 
34h/semana-técnica de serviço social e 35h/semana 
psicóloga 

 

1h/semana para os elementos docentes(3 horas). Em média, 
34h/semana-técnica de serviço social e 35h/semana psicóloga 
 

1h/semana para os elementos docentes(3 horas).. Em 
média, 34h/semana-técnica de serviço social e 35h/semana 
psicóloga 
 

Monitorização e 
Avaliação 

   …    ..   ..                          

Orientação 
Vocacional 

Em média, 5 h/semana – psicóloga; 5h/ano - DT Em média, 5 h/semana - psicóloga; 5h/ano - DT Em média, 5 h/semana - psicóloga; 5h/ano - DT 

Monitorização e 
Avaliação 

                                    

Equipa de 
monitorização e 

avaliação interna 
-EMAI 

1h/semana (componente não letiva) para cada elemento da 
equipa 

1h/semana (componente não letiva) para cada elemento da 
equipa 

1h/semana (componente não letiva) para cada elemento da 
equipa 

Monitorização e 
Avaliação 

                                    

 
Supervisão 

colaborativa 

Trabalho realizado na componente de trabalho individual dos 
docentes. 

 

Trabalho realizado na componente de trabalho individual dos 
docentes. 

1h/semana – coordenadora da ação 

Trabalho realizado na componente de trabalho individual 
dos docentes. 

1h/semana – coordenadora da ação 

Monitorização e 
Avaliação 

                                    

A escola em casa _________________________________________________ 
 

EB1 do SB – 2 turmas do 4º ano 
EB1 de Carvalhais- 1 turma de 4º ano 

EB do SB – 2 turmas de 5º ano 

EB1 do SB – 2 turmas do 4º ano 
EB1 de Carvalhais- 1 turma de 4º ano 

EB do SB – 2 turmas de 5º ano 

Monitorização e 
Avaliação 

                                    

Comunicar mais e 
melhor 

 2h/semana (1 para cada gestor das plataformas) 2h/semana (1 para cada gestor das plataformas) 

                                     

 

 

Legenda:  Duração da 
ação  

Monitorização   Avaliação  

.

. 

  



PPM Versão1 – 29.04.2015 
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PPM Versão1 – 29.04.2015 

 

7. Monitorização e Avaliação 

 

O modelo de autoavaliação do AESB inspira-se no referencial da IGEC e constituiu-se a partir 

da dinâmica interna. Nesse sentido, é um modelo de avaliação processual, próprio, cuja matriz 

se estrutura em ordem a um modelo de desenvolvimento para a melhoria. Melhor conhecer 

para mais intervir é a máxima que anima o trabalho da equipa de autoavaliação. Os métodos e 

instrumentos utilizados envolvem a observação e a reflexão sistemática, a recolha de dados e 

a respetiva triangulação dos resultados conseguidos e as metas a alcançar.  

Em cada ano letivo, a equipa alargada, responsável pela coordenação e gestão do plano de 

monitorização e avaliação, elege eixos e/ou ações para análise e desenvolve um cronograma 

de tarefas de recolha, análise, interpretação e comunicação dos resultados. A metodologia 

aplicada persegue o paradigma da ação-investigação-ação e com esse princípio utiliza a 

análise participativa e colaborativa por via da aplicação de questionários (e.g. docentes, 

discentes, pais/EE), análise documental (e.g. Relatórios de avaliação externa, resultados e 

taxas de sucesso e de transição). 

As ações do PPM assumem um caráter dinâmico, pelo que, em função do grau de 

consecução das metas definidas, se procede a reajustes, sempre que necessário.  

Do mesmo modo, partindo da dinâmica interna e da necessidade de responder aos constantes 

desafios, a metodologia utilizada, ao nível das estruturas intermédias e dos responsáveis pelas 

ações, assenta na elaboração de instrumentos de recolha de informação e na sistemática 

observação e reflexão, quer sobre os resultados, quer sobre os processos. 

A discriminação da duração das ações e respetiva monitorização e avaliação, estão 

sintetizados no ponto 6.2 deste documento (Cronograma das ações). 

Embora algumas ações obedeçam a diferentes timings, na sua grande maioria a avaliação 

processa-se no final de cada período letivo. Com base nos dados recolhidos junto dos 

responsáveis pelas ações e do coordenador TEIP, a equipa de autoavaliação elabora 

relatórios que sintetizam os resultados alcançados, uma reflexão sobre os mesmos e 

sugestões de melhoria. Estes documentos serão alvo de análise nos diferentes órgãos: 

conselho pedagógico, conselho geral, departamentos curriculares e conselhos de diretores 

de turma com o objetivo de desencadear tomadas de decisão sobre eventuais reformulações 

de estratégias. 

Os pontos fulcrais destes relatórios serão, no final de cada período letivo, sintetizados num 

boletim informativo que será divulgado junto da comunidade educativa, nomeadamente 

através da página WEB do Agrupamento. 



PPM Versão1 – 29.04.2015 

 

PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 2015 | 2017 

 

- 28 - 
                         

PPM Versão1 – 29.04.2015 

 

Prevê-se, ainda, no início de cada período letivo, a realização de reuniões com os alunos, por 

ano de escolaridade, diretores de turma, a coordenadora TEIP e um elemento da Direção, 

com o objetivo de refletir sobre os resultados alcançados, causas do (in)sucesso e sugestões 

de melhoria. 

O papel do perito externo desenvolve-se numa lógica de trabalho interativo, cooperativa e 

de reflexão sistemática entre o planeado, o conseguido e as propostas de melhoria e, ainda, 

no domínio da formação contínua (docentes e não docentes).   



PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 2015 | 2017 

 

  - 29 -   
                         

PPM Versão2 – 02.07.2015 

 

8. Plano de Capacitação 

 

Ano Letivo Domínio Grupo-Alvo Tipologias Temáticas/Ações 

2014/15 

 

A 

Docentes do 1º, 2º e 3º CEB Tipo 3/4 Utilização de Quadros Interativos  

Docentes de todos os graus e ciclos de ensino Tipo 1 “Da Comunicação à gestão de conflitos na sala de aula. 

Disciplina e Autoridade… construir o sucesso escolar” 

Docentes do 1º ciclo Tipo 1 Metas curriculares da matemática -1º ciclo 

B Coordenadores de departamento e 
coordenadores de ciclo  

 

TIPO 5  “As lideranças intermédias de supervisão pedagógica ao 

serviço da qualidade da escola e da avaliação do 

desempenho docente” 

C Docentes do 2º e 3º ciclo Tipo 6 Grelhas de registo da avaliação dos discentes 

2015/16 

A Docentes dos grupos 200 e 220  Tipo 1 Aprendizagem do português no 2º ciclo 

 

A Docentes do grupo de recrutamento 230 Tipo 4 Aprendizagem na matemática no  2º CEB 
 
 

A Docentes de todos os grupos de recrutamento 
e Técnicos 

Tipo 1 Diferenciação Pedagógica 

C Docentes do 2º e 3º ciclo Tipo 6 Avaliação das aprendizagens no ensino básico 

 

C Professores, alunos do 3º ciclo e respetivos EE  Tipo 3 Utilização de plataformas electrónicas 

 

A Encarregados de Educação; Professores; 

Assistentes Operacionais 

Tipo 1 Indisciplina em contexto escolar 
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2016/17 

A Grupo 500 Tipo 4 Aprendizagem na Matemática no 3º CEB 
 

A Grupo 300 Tipo 4 Aprendizagem no Português no 3º CEB 
 

B Docentes do 1º, 2º e 3º ciclos e técnicas Tipo 1 Clima de escola e clima de sala de aula 
 

C Docentes do 1º, 2º e 3º ciclos Tipo 6 Avaliação e desenvolvimento da escola 

 A Docentes do 1º, 2º e 3º ciclos Tipo 3/4 As TIC e o Sucesso Escolar 

Nota: 
* 
Domínio A – Gestão da sala de aula 
Domínio B – Articulação e supervisão pedagógica 
Domínio C – Monitorização e avaliação 
Domínio D – Metodologia Mais Sucesso 
** 
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 e do Português 
Tipo 5 – Articulação e supervisão pedagógica 
Tipo 6 – Monitorização e avaliação 
Tipo 7 e 8 – A Metodologia Fénix/Turma mais 
 

 

 

 

 

 



PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 2015 | 2017 

 

- 31 - 
                         

PPM Versão1 – 29.04.2015 

 

9. Em conclusão 

 

Este Plano Plurianual de Melhoria é fruto de uma reflexão participada por parte dos 

elementos comunidade educativa e retrata o empenho e o esforço de todos e de cada um 

na melhoria da escola, no desenvolvimento profissional e obviamente, na qualidade de 

educação que todas as escolas, e, em especial, as escolas que usufruem do Programa TEIP, 

perseguem e laboram. 

Como qualquer projeto, este PPM é um documento aberto e em evolução, e, sempre que 

necessário, serão realizados ajustes, decorrentes do processo de monitorização 

desenvolvida ao longo do ano letivo e da avaliação periódica. 

 


