
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice  

 

 

 

 

 

Plano de Melhoria 

2018 | 2021 
 

 

 

 

 

 



2 
 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ..................................................................................... 3 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 4 

2. DIAGNÓSTICO ........................................................................................................................ 4 

2.3.1. Resultados escolares ....................................................................................................... 5 

2.3.2. – Resultados sociais ......................................................................................................... 6 

3. OBJETIVOS GERAIS DO PPM .................................................................................................. 8 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS/ ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORIZADAS ....................... 8 

5. METAS GLOBAIS .................................................................................................................... 9 

6. AÇÕES DE MELHORIA .......................................................................................................... 10 

Ação 1 – Pró_Sucesso .................................................................................................................. 10 

Ação 1.1. - Leitura e escrita com valor(es) - LEVA ................................................................... 10 

Ação 1.2. – Semear Ciência (SCI) ............................................................................................. 11 

Atividade 1.3. - Pró_Sucesso_MAT ......................................................................................... 12 

Atividade 1.4. – FAZ … a diferença (FAZ) ................................................................................. 13 

Ação 2. - Trans_Form@r para inovar – TF@I .............................................................................. 14 

Ação 2.1. Ambientes Positivos para a Aprendizagem - APA ................................................... 14 

Ação 2.2. Mediação Educativa – M_EDUCA ............................................................................ 15 

Ação 2.3. Observatório para a Qualidade Educativa – OQual................................................. 16 

Ação 3. - Parcerias e Comunidade ............................................................................................... 17 

3.1. Parcerias em rede – PARE ................................................................................................ 17 

7. CRONOGRAMA DAS AÇÕES ................................................................................................. 19 

8. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ......................................................................................... 20 

9. PLANO DE CAPACITAÇÃO .................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Identificação da Unidade Orgânica 

 

 

 

 

 

Código DGAE: 150198 
     

 

(Agrupamento) 
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(Escola sede do Agrupamento) 

      
Nome do Agrupamento: Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião 

       
Nome da escola sede do 
Agrupamento: 
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Morada da escola sede do 
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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@aesudestebaiao.net 
 

       
N.º de telefone: 254880350 

  
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 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente Plano Plurianual de Melhoria (PPM) para 2018-2021 inscreve-se numa linha 

de continuidade do PPM cessante e tem como meta cumprir a missão e a visão PE 2018/2021, 

perseguindo os princípios e valores do Programa Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP) e responder, de forma cabal, à ambição dos Decretos-Leis N.º 54 e N.º 55, ou 

seja, dar resposta aos desafios de uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens 

para todos os alunos e que favoreça o desenvolvimento de uma cidadania ativa, de acordo 

com o perfil de competências que se pretende que os mesmos desenvolvam no final da 

escolaridade obrigatória. 

 Formalmente, o PPM estrutura-se a partir das linhas orientadoras definidas pela 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 têm a ver 

com as necessidades e contemplam o paradigma da abordagem universal da educação e nessa 

linha a inclusão e a diferenciação pedagógica.  

2.  DIAGNÓSTICO 

2.1 Contextualização       

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

Zêzere, concelho de Baião, integra 7 estabelecimentos de educação e ensino: 5 jardins-de-

infância (Barroncal, Igreja, Ladoeiro, Rua e Senhora); 1 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.ºciclos, anexo à qual se situa um centro escolar com educação 

pré-escolar e 1.º ciclo.  
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2.2. População do agrupamento1  

 A população escolar é composta por 508 crianças e alunos: 67 na educação pré-escolar 

(sete grupos); 177 no 1.º ciclo (9 turmas); 94 no 2.º ciclo (5 turmas); 172 no 3.º ciclo (9 

turmas). No presente ano letivo, 68% dos alunos beneficiam de Ação Social Escolar (46,8% no 

escalão A e 21,2% no escalão B); 15,7% dos alunos possuem computador com ligação à 

internet em casa.  

 Relativamente à escolaridade dos pais/encarregados de educação, 28% conclui o 4º 

ano; 23% o 6º ano; 24% o 9º ano; 11% o ensino secundário; 1,5% a licenciatura; 0,1% tem 

bacharelato e 0,1% mestrado. Apenas 4% tem atividade profissional de nível superior e 

intermédio. Se considerarmos apenas as mães, verificamos que 26% concluíram o 4º ano, 17% 

o 6º, 31% o 9º, 16% o 12º ano. A percentagem de mães com formação superior é de 7%. 

Importa dizer que o número de pais e mães que não concluíram a escolaridade obrigatória é 

de 0,3%.  

 O corpo docente é constituído por 68 de educadores e professores distribuídos pelos 

diversos graus de ensino e caracteriza-se por ser um corpo profissionalizado, maioritariamente 

inscrita no intervalo de idade 40-60 anos, encontrando-se 48,5% numa faixa etária superior a 

50 anos. Destes, 54,4% pertencem aos quadros e 45,6% lecionam há 20 ou mais anos. O 

pessoal não docente é composto por 59 elementos, dos quais 80% têm 20 ou mais anos de 

serviço. 

2.3Resultados académicos e sociais2 

2.3.1. Resultados escolares 

Avaliação Externa 

Português - Prova 91 

Ano Letivo Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas Níveis Positivos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

2015/16 0 0,0% 4 8,7% 17 37,0% 25 54,3% 0 0,0% 0 0,0% 21 45,7% 

2016/17 0 0,0% 5 15,2% 13 39,4% 15 45,5% 0 0,0% 0 0,0% 18 54,5% 

2017/18 1 2,3% 8 18,2% 18 40,9% 17 38,6% 0 0,0% 0 0,0% 27 61,4% 

 
 

              

Matemática - Prova 92 

Ano Letivo Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas Níveis Positivos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

2015/16 1 2,1% 2 4,3% 8 17,0% 25 53,2% 11 23,4% 0 0,0% 11 23,4% 

2016/17 2 6,1% 6 18,2% 5 15,2% 9 27,3% 11 33,3% 0 0,0% 13 39,4% 

2017/18 1 2,3% 0 0,0% 2 4,5% 29 65,9% 12 27,3% 1 2,2% 3 6,8% 

 

                                                           
1 Fonte: Misi (2019) 
2
 Fonte: Relatório Final TEIP 2018 
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Retenções 

 
Ano letivo 

 
Ciclo 

 
N.º Alunos 

 
Retidos 

 
Abandono 

2015/16 1.º Ciclo 195 8 0 

2.º Ciclo 128 2 0 

3.º Ciclo 158 16 0 

2016/17 1.º Ciclo 196 13 1 

2.º Ciclo 100 1 0 

3.º Ciclo 169 17 0 

2017/18 1.º Ciclo 193 11 0 

2.º Ciclo 75 1 0 

3.º Ciclo 190 3 0 

 
 
Qualidade do sucesso: 

Ano de 
escolaridade 

2015/16 2016/17 2017/18 

Nº total 
de 

alunos 
avaliados 

1
  

Alunos com 
classificação 

positiva a todas as 
disciplinas / áreas 

disciplinares 

Nº total 
de 

alunos 
avaliados 

1
  

Alunos com 
classificação 

positiva a todas 
as disciplinas / 

áreas 
disciplinares 

Nº total 
de 

alunos 
avaliados 

1
  

Alunos com 
classificação 

positiva a todas as 
disciplinas / áreas 

disciplinares 

  N.º %   N.º %   N.º % 

1º ano 45 44 97,78% 43 35 81,40% 46 45 97,83% 

2º ano 68 58 85,29% 53 44 83,02% 50 40 80,00% 

3º ano 40 40 100,00% 60 54 90,00% 45 43 95,56% 

4º ano 42 35 83,33% 40 37 92,50% 52 49 94,23% 

5º ano 60 40 66,67% 36 20 55,56% 40 22 55,00% 

6º ano 68 45 66,18% 64 41 64,06% 35 24 68,57% 

7º ano 64 28 43,75% 74 49 66,22% 66 45 68,18% 

8º ano 40 18 45,00% 53 29 54,72% 73 50 68,49% 

9º ano 54 29 53,70% 42 26 61,90% 51 24 47,06% 

 
 

2.3.2. – Resultados sociais 

 

Indisciplina 
Ano Letivo Total de alunos 

inscritos 
Total de 

Ocorrências 
Total de 
Alunos 

Envolvidos em 
Ocorrências 

N.º total de medidas MD = MC + MDS 

MC  MDS 

2015/2016 511 59 28 14 1 15 

2016/2017 479 65 50 11 1 12 

2017/2018 458 43 27 3 1 4 
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2.4. Análise SWOT 

 A análise SWOT resulta de um trabalho de auscultação alargada à comunidade - 

docentes, Equipa de Monitorização e Avaliação Interna, análise documental - Relatórios 

Avaliação Externa, Relatório TEIP 2017-2018, Relatórios de Avaliação Interna, sintetizada nos 

eixos abaixo indicados:   

Eixo Potencialidades  Fragilidades 

Ei
xo

 
I 

–
 

C
u

lt
u

ra
 

d
e 

Es
co

la
 

e 
Li

d
er

an
ça

s 
P

ed
ag

ó
gi

ca
s 

- Formação Docente contextualizada 
e gratuíta 
  
- Supervisão Colaborativa com 
observação de aulas entre pares  
 
- Monitorização e Avaliação das 
ações de melhoria 

- Articulação entre ciclos e 
Departamentos 
 
- Meta da avaliação dos processos e das 
ações de melhoria  
 
- Equipamento Informático obsoleto 
 

Ei
xo

 II
 -

 G
es

tã
o

 C
u

rr
ic

u
la

r 

- Percursos diretos de sucesso 
superior à média concelhia e 
nacional2 

 
- Taxa de Conclusão superior à 
média nacional 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º e 
9.ºanos3 
 
- Reduzida taxa de abandono e 
absentismo escolares 
 
- Agrupamento integrado na 
microrrede de escolas TEIP e na rede 
Escolas UCP 

- Resultados abaixo das médias 
nacionais nas provas Português e 
Matemática 
 
- Taxa de retenção acima da média 
nacional 2.º e 7.º anos 
 
- Qualidade do Sucesso 
 
- Gestão de Comportamento  
 
- Utilização das TIC nos processos 
ensino-aprendizagem 
 
 

Ei
xo

 II
I -

 P
ar

ce
ri

as
 e

 
C

o
m

u
n

id
ad

e
 

- Bom relacionamento com os 
parceiros locais e regionais 
 
- Relação escola/família  

- Eficácia das Parcerias  
 
- Envolvimento das famílias nos 
percursos escolares 
 
 
 

Oportunidades Ameaças 

- Programa TEIP 
 
- Melhoria da qualificação dos encarregados de 
Educação e dos docentes 
 
- Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere 
 
- Parcerias com instituições locais e regionais  
 

- Falta de reconhecimento da Escola 
como oportunidade de promoção social 
e profissional 
 
- Supervalorização dos resultados da 
avaliação externa 
 
- Diminuição do número de alunos por 
envelhecimento populacional e baixa 
taxa de natalidade 

                                                           
3
 Fonte: InfoEscolas  
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3.  OBJETIVOS GERAIS DO PPM 

 

i) - Garantir a inclusão de todos os alunos 

ii) - Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem  

iii) - Prevenir as situações de abandono, absentismo e indisciplina  

iv) - Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada  

v) - Operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

 

 

4.  IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS/ ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORIZADAS  

 

 Dos cruzamentos entre as dimensões de análise descritas no ponto anterior, bem 

como da reflexão dos vários elementos do Agrupamento de Escolas, incluindo a consultora 

externa e, tendo em atenção os eixos e as linhas orientadores, identificam-se 5 

áreas/problemas:  

1. Qualidade das aprendizagens e dos resultados académicos 

2.  Comunicação, pensamento crítico e autonomia;   

3. Trabalho de Projeto e Resolução de Problemas;   

4. Planeamento e a articulação interciclos e níveis de ensino;  

5. Mecanismos Autorregulação eficazes de indisciplina, abandono e absentismo.   
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5. METAS GLOBAIS 

Domínios Indicadores globais Dados de partida 
Metas 

2018/19 2019/20 2010/21 

Sucesso escolar 
na avaliação 

interna/externa 

Taxa de insucesso escolar 

1º Ciclo -5,48% 
Manter abaixo 

de 5,5% 
Manter abaixo 

de 5,5% 
Manter abaixo 

de 5,5% 

2º Ciclo -1,30% Não aumentar Não aumentar Não aumentar 

3º Ciclo - 7,26% 
Manter abaixo 

de 7,5% 
Manter abaixo 

de 7,5% 
Manter abaixo 

de 7,5% 

Taxa de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas 

89,74% Melhorar 5pp Melhorar 5pp Melhorar 5pp 

62,91% Melhorar 5pp Melhorar 5pp Melhorar 5pp 

57,21% Melhorar 5pp Melhorar 5pp Melhorar 5pp 

Taxa de alunos que tiveram 
positiva nas provas finais 

Port: 53,66% 
 

Melhorar 5pp Melhorar 5pp Melhorar 5pp 

Mat: 21,77% 
 

Melhorar 
10pp 

Melhorar 
10pp 

Melhorar 
10pp 

Classificação média nas provas 
finais 

Port: 2,69 Melhorar 0,25 Melhorar 0,25 Melhorar 0,25 

Mat: 1,81 
 

Melhorar 0,5 Melhorar 0,5 Melhorar 0,5 

Taxa de percursos diretos de 
sucesso entre os alunos da escola 

(2017/18) 

1.º ciclo: 80,77% Melhorar 5pp Melhorar 5pp Melhorar 5pp 

2.º ciclo: 85,29% 
Manter acima 

dos 85% 
Manter acima 

dos 85% 
Manter acima 

dos 85% 

3.º ciclo: 66,67% Melhorar 5pp Melhorar 5pp Melhorar 5pp 

Taxa de alunos que melhoraram 
ou mantiveram a média final das 
suas classificações, relativamente 

ao ano anterior 

Sem dados 
Pelo menos 

50% 
Melhorar 

5pp 
Melhorar 

5pp 

Sem dados 
Pelo menos 

50% 
Melhorar 

5pp 
Melhorar 

5pp 

Sem dados 
Pelo menos 

50% 
Melhorar 

5pp 
Melhorar 

5pp 

Interrupção 
precoce do 

percurso 
escolar 

Taxa de interrupção precoce do 
percurso escolar 

0% manter manter manter 

0,18% manter manter manter 

Taxa de ocorrências disciplinares 
em contextos de sala de aula, 
face ao número total de 
ocorrências 

0,02% manter manter manter 

Média de faltas injustificadas por 
aluno 

0,29 
Manter abaixo 
de 0,33 

Manter abaixo 
de 0,33 

Manter abaixo 
de 0,33 

0,75 
Diminuir até 
0,50 

Manter abaixo 
dos 0,50 

Manter abaixo 
dos 0,50 

2,1 
Diminuir até 
1,00 

Manter 
abaixo1,00 

Manter abaixo 
de 1,00 
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6. AÇÕES DE MELHORIA 

 

Ação 1 – Pró_Sucesso 

Ação 1.1. - Leitura e escrita com valor(es) - LEVA 

Eixo II - Gestão Curricular  

Domínios - Percurso Escolar e Resultados Académicos   

Área/Problema – Comunicação, pensamento crítico e autonomia 

Objetivo Geral Projeto Educativo – Melhorar os resultados académicos  

Objetivos do PPM –  Garantir a inclusão de todos os alunos  (i) e Melhorar a qualidade do ensino e das 
aprendizagens (ii) 

Descrição Sumária – Desenvolvimento de atividades de leitura, abordando os domínios da Oralidade, 
Leitura, Escrita e Educação Literária, recorrendo à diversificação de metodologias de ensino e 
aprendizagem - Assessoria Pedagógica, utilização de recursos educativos múltiplos – biblioteca escolar, 
TIC.   

Público-Alvo –  crianças do Pré-Escolar e alunos do 1.º ciclo e 5.º ano 

Objetivos 
Indicadores 

Realização Dados de partida Resultado 

- Criar ambientes estimulantes e 
potencialodres de aprendizagem 
em sala de aula;  
- Desenvolver competências 
pessoais e sociais de forma 
transversal, mormente no pré-
escolar e 1.º Ciclo;  
- Melhorar a leitura 
interpretativa e  da produção 
escrita no 1º ciclo (3.º e 4.º 
anos);  
- Desenvolver a participação 
ativa no processo de ensino, 
aprendizagem e avaliação.  
 

- N.º de crianças 
referenciadas -
acompanhadas/ 
encaminhadas em 
relação ao n.º de 
crianças identificados 
por aplicação do Pré-
Teste 
 
- N.º Alunos do 1.º 
ciclo e 5.º ano com 
desempenho C 
(Conseguiu) na PA, no 
domínio da leitura 
interpretativa – 2.º e 
5.º anos 
 
 
 
 
- Nº Pais envolvidos 
 
 
 
 
- N.º Atividades por 
período/ano letivo 
 
 
 
 
- % de alunos do 2.º 
ano com nível satisfaz 
no domínio da leitura 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017/18: 
2.º ano: C (24%) 
5.º ano: C (5,1%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
40%  
 
 

-100% das crianças 
referenciadas 
acompanhadas ou 
encaminhadas durante o 
pré-escolar (4 e 5 anos) e 
1.º e 2.º ano 
 
 
 
-Melhorar em 100pp a % 
de alunos c/ categoria 
desempenho C 
(Conseguiu) na PA, no 
domínio da leitura 
interp. – 2.º e 5.º anos 
(quando se aplicar) 
 
- Envolver um EE por 
mês, em atividades de 
leitura 
 
- Uma atividade de 
leitura, pelo menos, por 
período/ turma do pré-
escolar e 1.º ciclo 
 
- aumentar em  5pp o n.º 
de alunos envolvidos na 
ação com as 
competências mínimas 
de leitura esperadas 
para o final do 2.º ano, 
medidas através da 
plataforma AEA 
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Estratégias/Metodologia/atividades – LEVA é uma ação de intervenção precoce com efeito no percurso 

escolar e resultados académicos que se estrutura e desenvolve por via de: 

 Aplicação de Pré teste, no sentido de  seriar, encaminhar e acompanhar as crianças  a partir dos 4 anos, 

de forma a trabalhar as orientações curriculares, nos domínios da linguagem oral e abordagem à 

escrita(1); Desenvolvimento de atividades de leitura e escrita, mediante a  utilização da Plataforma  AEA 

– Ainda estou a Aprender(2); Escrita Criativa (3) e Hora do Conto – os pais contam(4).   

Parcerias – Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – PIICIE, SPO, GAAF, Centro Saúde, 

Segurança Social e  encarregados de educação  .  

Participantes – Equipa Multidiscplinar (2H); Equipas Educativas do 1.º e 2.º Ano (2H), Professores 

(3H/S), pais e encarregados de educação   

Responsáveis – Fátima Almeida e Paula Barros 

 

Ação 1.2. – Semear Ciência (SCI) 

Eixo II - Gestão Curricular e Eixo I - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

Dominios - Sucesso escolar na avaliação interna/externa e Percurso Escolar 

Área/Problema – Comunicação, pensamento crítico e autonomia 

Objetivo Geral Projeto Educativo – Fomentar a dinamização de atividades que, em contexto de sala de 
aula, promovam a autonomia, o pensamento crítico, a comunicação e a participação cívica 

Objetivos do PPM – Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem (ii)  

 Descrição Sumária – Semear Ciência é uma medida de promoção do sucesso escolar, desenvolvida a 

partir de uma aprendizagem baseada em projetos (ABP) e de atividades experimentais de natureza 

interdisciplinar e interciclos, a desenvolver seguindo um cronograma trimestral, combinado no início de 

cada ano letivo, com o apoio dos professores de diferentes grupos - 100, 110, 230, 510 e 520.     

Público-Alvo – Crianças do pré-escolar e alunos do 1.º, 2.º  e 3.º ciclo 

Objetivos 
Indicadores 

Realização Dados de partida Resultado 

- Propiciar o desenvolvimento 
do pensamento crítico; 
- Capacitar para a resolução 
problemas; 
- Divulgar práticas pedagógicas 
inovadoras e promotoras de 
sucesso educativo. 
 
 

N.º Atividades e saídas 
de campo 
 
 
 
N.º 
Alunos/professores 
envolvidos 
 
 
 
 
 
Grau de satisfação dos 
alunos  e professores 
envolvidos 

6 atividades 
experimentais (duas por 
período) 
 
 
Todos os alunos do 
Agrupamento; 
Todos as Educadoras e 
PTT (1.º ciclo); 3 
docentes de CN do 2.º 
ciclo; 4 professores do 
3.º ciclo (CN e FQ) 
 
--- 
 
 
 

Realização de, pelo 
menos duas atividades, 
e uma saída de campo, 
por período; 
 
Envolver, no mínimo, 4  
docentes do conselho 
de turma, no 2.º e 3º 
ciclo,  e a totalidade dos 
docentes titulares de 
turma, no 1.º ciclo; 

 
Grau de satisfação  dos 
alunos e professores 
envolvidos  superior a 
75%. 

 

Estratégias/Metodologia/atividades – ABP assume uma metodologia que articula dimensões do saber 

com as do saber fazer e desenvolve-se a partir da exploração do contexto, a comunicação entre pares, 

permitindo aos alunos organizar as suas descobertas em diferentes formatos – relatórios, portefólios 
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por turma; jornal da escola, vídeos, divulgados na escola e/ou na comunidade e assim incentivar o 

conhecimento estruturado para o desenvolvimento de uma cidadania ativa e para a aprendizagem 

cooperativa.    

Parcerias –  Centro de Ciência Viva; Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – PIICIE; Autarquia  

Participantes –  Professores de ciências/titulares de turma/educadoras (45min/S), professores 

coadjuvantes (1H/S); 

Responsáveis – Adriano Pereira e Sónia Monteiro 

 

Atividade 1.3. - Pró_Sucesso_MAT 

Eixos II - Gestão Curricular e Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

Domínios - Percurso Escolar, Sucesso Escolar na avaliação interna/externa e Trabalho Colaborativo   

Área/Problema – Qualidade das aprendizagens e dos resultados académicos 

Objetivo Geral Projeto Educativo – Melhorar os resultados académicos. 

Objetivos do PPM – Garantir a inclusão de todos os alunos (i) e Melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem (ii) e Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada (iv)  

Descrição Sumária – Pró_Sucesso_MAT é uma medida de promoção de sucesso escolar focada na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados a Matemática por via da Assessoria Pedagógica, criação de 

grupos interativos (no 1.º ano) e criação de uma sala que permita a utilização de metodologias mais 

ativas. 

Público-Alvo – Alunos 2.º, 5.º e 7.º Anos  

Objetivos 
Indicadores 

Realização Dados de partida Resultado 

- Criar ambientes estimulantes e 
potenciadores de aprendizagem 
em sala de aula por via da 
diferenciação pedagógica;  
- Motivar e apoiar os alunos nos 
processos de aprendizagem; 
- Melhorar o sucesso na 
transição de ciclo; 
 

Taxa de sucesso na 
avaliação interna 
 
 
 
 
 
% de alunos que 
melhora o resultado na 
avaliação interna na 
disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grau de satisfação em 
relação à utilização 
da(s) nova(as) sala(s) 

2.º ano: 80% 
5.º ano: 64,10% 
7.º ano: 83,08% 
 
 
 
 
2.º ano: 
Menções: INS (22%);  S 
(24%); B (38%); MB 
(18%); 
5.º ano: 
Níveis: 2 (35%); 3 
(42,5%); 4 (20%); 5 
(2,5%); 
7.º ano: 
Níveis: 2 (16,7%); 3 
(43,9%); 4 (27,3%); 5 
(12,1%). 
 
--- 

Melhorar em 5pp a % 
de alunos com sucesso 
(nível ≥ a 3) na 
disciplina de 
matemática, dos 
alunos envolvidos 
 
Aumentar em 5pp a % 
de alunos que melhora 
os resultados na 
disciplina de 
matemática 
 
 
 
 
 
 
 
Grau de satisfação  dos 
alunos envolvidos  
superior a 75%. 

 

Estratégias/Metodologia/atividades – Pró_Sucesso_MAT é uma medida de promoção do sucesso 

realizada através de Assessoria Pedagógica, em contexto de sala de aula, adequada aos processos de 
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apoio e de melhoria da aprendizagem e qualidade da educação e cuja estratégia de ensino e de 

aprendizagem assume dinâmicas rotativas e temporais conforme as necessidade e domínios de 

aprendizagem identificados por aluno/turma/ciclo. 

Parcerias –  Equipa TEIP, Equipa Autoavaliação, Conselho de Turma, Professor e/ou aluno. 

Participantes –   Professores dos grupos 100, 110, 230 e 500  

Responsáveis – Fátima Gomes e Adriano Pereira 

 

Atividade 1.4. – FAZ … a diferença (FAZ) 

Eixo II - Gestão Curricular, Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas e Eixo III – Parcerias e 
Comunidade 

Domínios - Percurso Escolar, práticas pedagógicas e medidas organizacionais 

Área/Problema – Mecanismos de autorregulação no sentido de prevenir as situações de indisciplina, 
abandono e absentismo 

Objetivo Geral do Projeto Educativo – Prevenir as situações de indiciplina, abandono e absentismo 

Objetivos do PPM – Garantir a inclusão de todos os alunos (i) e Prevenir as situações de abandono, 

absentismo e indisciplina (iii) 

Descrição Sumária – FAZ é uma medida de tutoria cuja estratégia assenta em lógicas de inclusão, de 

apoio e orientação pessoal e escolar com vista à construção de competências chave ao nível da relação, 

organização e desenvolvimento de aprendizagens.  

Público-Alvo –  Alunos 1.º, 2.º e 3.º ciclos com comportamento de risco (e.g. assiduidade, 

comportamento, organização das tarefas escolares) 

Objetivos 
Indicadores 

Realização Dados de partida Resultado 

-Prevenir o abandono, 
absentismo e 
 indisciplina; 
-Fomentar a gestão positiva 
de conflitos; 
-Desenvolver competências 
e relações sociais;  
-Promover o 
desenvolvimento e o 
pensamento crítico; 
-Melhorar os resultados 
académicos dos alunos 
envolvidos. 

N.º de ocorrências 
disciplinares entre os 
alunos inscritos na 
medida 
 
 
 
Taxa de alunos 
inscritos na medida 
que transitam de ano 
 
Taxa de alunos 
inscritos na medida 
que apresentam 
faltas injustificadas 
 
 
Grau de satisfação 
dos alunos 
  
 

2017/2018: 
 3 registos (11,1%) 
 

 
 
 
 
82,7%  
 
 
 
 
11,1%  

 
 
 
 
 
--- 

Diminuir em 5pp a % de 
alunos com 
comportamento de risco 
por situações de 
ocorrências disciplinares; 
  
Aumentar em 5pp a % de 
alunos que transita; 
 
 
 
Diminuir em 5pp  a % de 
alunos que beneficiam da 
medida com faltas 
injustificadas; 
 
Grau de satisfação  dos 
alunos envolvidos  
superior a 75%. 

 

Estratégias/Metodologia/atividades – O desenvolvimento do FAZ assume diferentes formas 

organizativas da tutoria: Tutoria Professor/alunos(1); Tutoria Interpares(2);  Tutorias Interativas (3) e 

criação de um Plano formativo anual para a capacitação dos alunos mediadores (4) e assume-se como 
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um método/técnica – preventiva ou remediativa, ao serviço do desenvolvimento humano e das 

aprendizagens, focalizando a atenção do tutorando em competências essencias de saber-fazer-ser.  

Parcerias – PICII, GAAF, SPO, Serviço Social, CPCJ, Associação Empresarial de Baião 

Participantes –  Serviços Psicologia e Orientação, GAAF, Diretores de Turma e Conselhos de Turmas, 

Professores Tutores, Coordeandor da ação Educativa, Associação de Pais.  

Responsáveis – Fernanda Ribeiro e Sandra Almeida 

 

Ação 2. - Trans_Form@r para inovar – TF@I 

Ação 2.1. Ambientes Positivos para a Aprendizagem - APA 

Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas, Eixo II - Gestão Curricular e Eixo III – Parcerias e 

Comunidade 

Dominios - Práticas Pedagógicas e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

Área/Problema – Trabalho colaborativo, trabalho de Projeto e Resolução de Problemas 

Objetivo Geral Projeto Educativo – Fomentar a dinamização de atividades que, em contexto de sala de 

aula, promovam a autonomia, o pensamento crítico, a comunicação e a participação cívica 

Objetivos do PPM – Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem (i) e Promover o exercício de 

uma cidadania ativa e informada (iv) 

Descrição Sumária – TF@I tem como filosofia de ação criar e desenvolver ambientes educativos 

criativos e inovadores a partir de práticas pedagógicas interativas e recurso às TIC de forma a favorecer 

uma aprendizagem mais autónoma e cooperativa. 

Público-Alvo –  Turmas dos 2.º , 6.º e 8.º anos  

Objetivos 
Indicadores 

Realização Dados de partida Resultados  

- Diversificar as práticas 

pedagógicas em ordem às 

aprendizagens essenciais; 

-Desenvolver a pedagogia 

de projeto  

- Desenvolver a literacia 

digital. 

 

N.º de professores 

envolvidos 

 

 

 

 

 

N.º de aulas em cada 

período por turma 

destinadas à 

implementação de 

metodologias ativas 

 

N.º de aulas em cada 

turma destinadas à 

realização de trabalho 

interdisciplinar e/ou 

multidisciplinar 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

Envolver 50% dos 

professores dos 

conselhos de turma e 

a totalidade dos 

docentes titulares de 

turma, no 2.º ano;  

 

20% de aulas 

planificadas e 

realizadas com recurso 

a metodologias ativas; 

 

 

10% de aulas 

destinadas à realização 

de trabalho 

interdisciplinar e/ou 

multidisciplinar. 

 



15 
 

Estratégias/Metodologia/atividades – TF@I pretende estruturar uma organização do espaço e das 

práticas de sala de aula criativas e interativas, tipo aulas sem paredes, sala de aula partilhada, 

agrupamento dos alunos e de professores. 

Parcerias –  Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – PIICIE e Direção.  

Participantes –  Equipas Educativas dos 2.º, 6.º e 8.º anos  

Responsáveis  - Armando Ribeiro e José Vicente 

 

Ação 2.2. Mediação Educativa – M_EDUCA  

Eixo II – Gestão Curricular, Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

Domínios – Práticas Pedagógicas, Percurso Escolar e Medidas Organizacionais 

Área/Problema – Comunicação e Resultados Académicos e Mecanismos de Autorregulação eficazes de 
indisciplina, abandono e absentismo 

Objetivo Geral Projeto Educativo  – Melhorar  os resultados académicos;  

Objetivos do PPM – Garantir a inclusão de todos os alunos (i) e Prevenir e promover o exercício da 
cidadania ativa e informada (iv). 

Descrição Sumária –  M_EDUCA é uma dinâmica de apoio à gestão e resolução de conflitos, com vista a 
fomentar a relação pedagógica positiva e o relacionamento interpessoal comprometido com os ideiais 
da cultura de escola pacífica.  

Público-Alvo –  Alunos com comportamentos de risco e/ou níveis de ocorrências disciplinares igual ou 
superior a 2 para alunos do 3.º ciclo 

Objetivos 
Indicadores 

Realização Dados de partida Resultado 

 - Promover a inclusão e o 

relacionamento positivo;  

- Assegurar a gestão das 

diferenças e dos diferendos de 

forma positiva e pacífica; 

- Facilitar o diálogo e a 

comunicação assertiva 

- Ativar a regulação social 

 

N.º de alunos 

envolvidos 

 

 

 

N.º de ocorrências 

disciplinares/ 

aluno 

 

Nº Histórias de Vida 

por turma/ciclo 

9 alunos 

 

 

 

 

2 

 

 

 

--- 

 

 

 

- Envolver todos os 

alunos com mais de 

uma ocorrência 

disciplinar; 

 

- Diminuir em 50% o 

n.º de ocorrências 

disciplinares; 

 

- Ouvir todos os 

alunos com mais de 

uma ocorrência 

disciplinar. 

 

Estratégias/Metodologia/atividades –  MED esforça-se por criar as condições processuais de escuta 
ativa, por recurso a metodologias interativas e de diálogo, sob a forma de entrevistas e grupos 
focalizados de discussão e através da realização de História de Vida dos alunos com percursos escolares 
de risco (absentismo e comportamento). 

Parcerias –  Direção, Conselhos de Turma, GAAF, CIM, UTAD 

Participantes –  Provedor do Aluno,  Professores 3.ºCiclo, Coordenador dos DT e Associação Pais. 

Responsáveis – Fernando Valentim e Sandra Almeida 
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Ação 2.3. Observatório para a Qualidade Educativa – OQual 

Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas e Eixo II - Gestão Curricular 

Domínios - Trabalho Colaborativo e Práticas Pedagógicas 

Área/Problema – Planeamento e articulação interciclos e níveis de ensino 

Objetivo Geral Projeto Educativo – Melhorar os resultados académicos  

Objetivos do PPM – Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem (ii) 

Descrição Sumária – OQual visa assegurar um patamar de qualidade e de desenvolvimento de 

processos e resultados, através da observação de aulas entre pares, com carácter voluntário, de forma a 

promover o pleaneamento e a articularção indterdisciplinar e interciclos.   

Público-Alvo – Direção e Lideranças Intermédias e docentes do Agrupamento 

 

Objetivos 
 

Indicadores 

Realização Dados de partida Resultado 

- Prosseguir com o esforço de 

qualificação e valoriozação das 

práticas reflexivas em educação 

-Potenciar o desenvolvimento 

profissional docente 

- Melhorar as práticas 

pedagógicas e a aprendizagem 

interpares  

- valorizar o trabalho de equipa e 

a interdisciplinaridade 

N.º Departamentos 

envolvidos 

 

 N.º Professores 

envolvidos 

 

 

N.º de aulas 

observadas 

 

 

N.º de aulas 

planifiacadas em 

conjunto 

6 

 

 

46 professores 

(80,7%) 

 

 

2 aulas por docente 

 

 

--- 

Envolver todos os 

departamentos; 

 

Manter a Taxa de 

professores 

participantes; 

 

Em média, 2 aulas 

observadas, por 

ano/docente; 

 

Planificação 

conjunta  de, pelo 

menos, uma aula de 

Port., de Mat. e de 

Est. Meio / Ciências 

por docentes de 

ciclos diferentes. 

 

Estratégias/Metodologia/atividades – OQual é uma dinâmica e uma ação que gera a possibilidade 

reflexiva e formativa para melhorar a qualidade educação, o desenvolvimento profissional, inspirado 

num modelo eclético de supervisão colaborativa, operacionalizado, de forma voluntária, por professores 

com o apoio da direção; preenchimento de um guião de observação e posterior reflexão em grupo e 

posterior sistematização e monitorização pelos responsáveis pela ação. Sem prejuízo de eventuais 

reformulações, decorrentes dos momentos de monitorização intermédia, realizar-se-á uma reunião, no 

final de cada ano letivo, para reflexão conjunta sobre o decorrer e os ganhos efetivos da implementação 

da ação.  

Parcerias –  Equipa de Autoavaliação, NIP do OQual,  

Participantes –  Núcleo de Inovação Pedagógica  

Responsáveis – Célia Campelo e Rui Nunes 
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Ação 3. - Parcerias e Comunidade 

3.1. Parcerias em rede – PARE                                                                                             

Eixo III – Parcerias e Comunidade 

Domínios – Eficácia das parcerias e envolvimento da comunidade 

Área/Problema – Qualidade das aprendizagens e dos resultados académicos 

Objetivo Geral Projeto Educativo – Promover a abertura ao meio, criando sinergias positivas com o 

território educativo 

Objetivos do PPM – Melhorar a qualidade da aprendizagem(ii) e Promover o exercício de uma cidadania 

ativa e informada(iv). 

Descrição Sumária – PARE tem como propósito congregar esforços e dinâmicas de forma a mobilizar 

sinergias positivas e parcerias capazes de promover e apoiar a interação entre os diferentes atores 

educativos e comunitários e, assim, conseguir o equilíbrio necessário à inclusão e a uma educação 

integral.   

Público-Alvo –  Núcleo de Inovação Pedagógica(NIP) – Direção e elemento da equipa de autoavaliação  

Objetivos 
Indicadores 

Realização Dados de partida Resultados 

- Envolver os pais/EE em 

atividades do Agrupamento;  

 

 

 

- Aproveitar o potencial das 

parcerias locais e nacionais para o 

desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem; 

 

 

 

- Alargar as  “parcerias em Rede”  

 

Taxa de participação dos 

Encarregados de 

Educação em ações 

promovidas pelo 

Agrupamento 

 

Nº de ações realizadas 

com parceiros 

 

 

  

 

 

Grau de satisfação do 

impacto das parcerias na 

promoção das 

aprendizagens dos alunos 

 

Escolas envolvidas na 

rede de partilha de 

(boas) práticas 

 

N.º de encontros de 

partilha de (boas) 

práticas entre escolas da 

região e da microrrede 

TEIP. 

--- 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Envolver 50% dos 

pais/EE em 

atividades do 

Agrupamento 

 

 

Realização de 10 

atividades/ano com 

o envolvimento de 

parceiros da 

comunidade; 

 

Grau de satisfação  

dos envolvidos  

superior a 75%. 

 

 

Manter as escolas 

da microrrede TEIP; 

 

Promover e/ou 

participar em dois 

encontros de 

partilha de (boas) 

práticas/ano entre 

escolas da região e 

da microrrede TEIP. 
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Estratégias/Metodologia/atividades – PARE organiza-se e operacionaliza-se por via da participação do 

grupo de núcleo de inovação pedagógica e colaboração da equipa multidisciplinar que pretende 

envolver os parceiros em atividades do Agrupamento que contribuam para a realização de 

aprendizagens significativas por parte dos alunos (1); e de desenvolvimento de microrredes 

interinstitucionais – agrupamentos de escolas (os da microrrede TEIP e os pertencentes ao CFAE de 

Amarante e Baião), com o propósito de proporcionar momentos de partilha de saberes, de experiências 

e de (boas) práticas (2). 

Parcerias –  Rota do Românico, Centro Ciência Viva, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Centro de 

Saúde, Associações Recretarivas, GNR- Núcleo Escola Segura; Bombeiros Voluntários, CPCJ, Segurança 

Social …  e agrupamentos de escolas. 

Participantes –  Direção, NIP, Equipa Multidisciplinar e coordenadora TEIP 

Responsáveis –  Idalina Medeiros e Bibiana Monteiro 
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7. CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

      Ação/mês 
 

Ano letivo 2018/2019 Ano letivo 2019/2020 Ano letivo 2020/2021 
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 

A
çã

o
 1

 –
 P

R
Ó

_S
U

C
ES

SO
 

Ação 1.1 
Leitura e 

escrita com 
valores -  LEVA 

                                    
                                    
                                    

Ação 1.2 
Semear Ciência 

                                    
                                    
                                    

Ação 1.3 
Pró-sucesso  

M AT 

                                    
                                    
                                    

Ação 1.4 
FAZ … a 

diferença 
 

                                    
                                    
                                    

A
çã

o
 2

. 
- 

Tr
an

s_
Fo

rm
@

r 
p

ar
a 

in
o

va
r 

– 
TF

@
I 

Ação 2.1 
Ambientes 

Positivos para 
Aprendizagem 

– APA 

                                    
                                    
                                    

Ação 2.2 
Mediação 

Educativa – 
M_EDUCA 

                                    
                                    
                                    

Ação 2.3 
Observatório  

Qualidade 
Educativa – 

Oqual 

                                    
                                    
                                    

Ação 3. - Parcerias e 
Comunidade 

Parcerias em rede - 
PARE 

                                    
                                    
                                    

Legenda: Duração da ação                            Monitorização                            Avaliação     
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8. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Responsável pela coordenação e gestão do plano de monitorização e avaliação 

A avaliação interna deste Plano é da responsabilidade da equipa de avaliação interna do Agrupamento, sob a 

responsabilidade da sua coordenadora. 

Indicadores a monitorizar em função das metas fixadas 

A equipa monitoriza os indicadores definidos para cada ação.  

Metodologias e instrumentos a utilizar na recolha e tratamento de dados 

Os responsáveis por cada ação recolhem e fornecem, de acordo com o cronograma definido
4
, os dados necessários para a 

monitorização de cada ação; os elementos da equipa de avaliação interna tratam e analisam os dados.  

Instrumentos de recolha de informação: 

 Mapas de recolha de informação; 

 Grelhas de análise; 

 Relatórios; 

 Questionários/ inquéritos; 

 Histórias de vida 

 Informações resultantes de entrevistas, resumos de reuniões… 

 Atas 

Depois de tratados e analisados os resultados são divulgados junto da comunidade educativa e alvo de reflexão por parte dos 

diferentes órgãos/grupos. 

 Sempre que se considere necessário serão realizados ajustes e/ou reformulações. 

 

Participantes 

Responsáveis pelas ações e equipa de avaliação interna. 

Calendarização dos principais momentos e objetivos da monitorização e da avaliação 

A monitorização das ações será realizada com periodicidade trimestral, tendo como objetivo acompanhar o progresso das 

ações contempladas no PPM de forma continuada tendo em vista a tomada de decisão pelos órgãos intermédios, quanto a 

possíveis reformulações. 

Produtos da monitorização / avaliação  

A equipa elaborará um documento de análise e reflexão dos dados recolhidos, por trimestre. 

Estratégias de divulgação e reflexão 

O documento realizado pela equipa será divulgado e apreciado em sede de Conselho Pedagógico, a partir do qual será 

transmitido aos Departamentos Curriculares/ Conselhos de Diretores de Turma / Equipas pedagógicas/conselhos de 

turma/conselho de tutores… Neste documento, irão ser apresentadas as conclusões da equipa face aos resultados 

alcançados, bem como propostas de melhoria. 

Papel do perito externo 

O perito externo desenvolverá a sua ação no âmbito do acompanhamento das ações do PPM, na capacitação dos docentes, 

atuando como elemento provocador de reflexão, nomeadamente no que se refere às práticas de sala de aula e ao papel das 

lideranças intermédias. 

                                                           
4
 Cf. Pág. 18 
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9. PLANO DE CAPACITAÇÃO  

                                                           
5
 As temáticas e as ações previstas podem sofrer alterações. Em resultado da monitorização das ações do PPM, poderão surgir novas necessidades de formação. 

Ano Letivo Público-Alvo Temáticas/Ações5 Objetivos Mecanismos de avaliação 

do impacto da formação 

 
 
 
 
 
 
 
2018/19 

Educadores de Infância 
Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

Escola Inclusiva 
(seminário) 

- Aprofundar o conhecimento da Educação Inclusiva, enquanto 
contributo para o desenvolvimento da aprendizagem; 
- Fomentar a reflexão sobre as questões da educação inclusiva; 
- Divulgar práticas pedagógicas inovadoras e promotoras de sucesso 
educativo. 

Aplicação de um 
questionário, em abril 2019. 

Educadores de Infância e 
Professores do Ensino 
Básico 

Motivação em Sala 
de Aula 

 - Desenvolver estratégias para a motivação dos alunos; 
 - Criar um ambiente de sala de aula conducente a uma boa 
aprendizagem. 

Aplicação de um 
questionário aos 
participantes para avaliação 
do contributo dos 
conhecimentos adquiridos na 
prática dos docentes. 

Elementos do Conselho 
Pedagógico 

 Inclusão, Sucesso e 
Qualidade: Desafios 
para a ação do 
Conselho Pedagógico 

- Aprofundar o diálogo e a reflexão sobre os processos inovadores da 
política educativa de escola; 
- Melhorar a articulação entre atores educativos; 
- Monitorizar e avaliar a qualidade dos processos de ensino-
aprendizagem. 

Reflexão conjunta, em sede 
de conselho pedagógico. 

Educadores de Infância e 
Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

A Biblioteca Escolar e 
a implementação de 
projetos de leitura no 
Agrupamento“ 

- Promover o desenvolvimento de competências dos professores para 
a promoção da leitura; 
 - Implementar dinâmicas e práticas de leitura em contextos e 
suportes diversificados; 
- Fomentar práticas colaborativas na promoção da leitura; 
- Elaborar projetos de leitura para colocar em prática no 
agrupamento/escola. 

Aplicação de um 
questionário aos 
participantes para avaliação 
do contributo dos 
conhecimentos adquiridos na 
prática dos docentes. 

Educadores de Infância e 
Professores dos Ensinos 
Básico, Secundário e de 
Educação Especial 

Autonomia e 
Flexibilidade 
Curricular: Desafios, 
Exigências e 
Implicações 

 - Conhecer os fundamentos curriculares e pedagógicos do PAFC - DL 
55/2018; 
 - Reconhecer as novas opções curriculares e os princípios 
orientadores para as práticas integradas de gestão flexível do 
currículo;  

Aplicação de um 
questionário aos 
participantes para avaliação 
do contributo dos 
conhecimentos adquiridos na 
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 - Compreender os desafios e exigências dos Domínios de Autonomia 
Curricular e capacitar para a sua operacionalização e para soluções 
organizativas e pedagógicas adequadas ao contexto;  
- Criar dinâmicas de trabalho cooperativo entre os professores; 
- Promover a reflexão sobre o processo de avaliação de aprendizagens 
e estimular a mudança de práticas; 
- Criar dinâmicas de Avaliação Formativa que concorram para a 
aprendizagem e envolvam os alunos no processo de avaliação; 
 - Construir, executar (em espaços reais de aprendizagem) e avaliar 
projetos de diferente natureza, tendo em conta a diversidade dos 
alunos, contextos, áreas do saber e recursos existentes. 

prática dos docentes. 

 

Educadores de Infância e 
Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

A Biblioteca Escolar, 
agente de mudança 
na escola do século 
XXI 

- Promover o desenvolvimento de competências dos professores face 
aos atuais desafios das bibliotecas escolares; 
 - Contribuir para a melhoria dos recursos e serviços das bibliotecas 
escolares; 
- Promover a partilha de conhecimentos e experiências entre 
professores; 
- Veicular noções básicas de tratamento documental; 
-Promover a difusão da informação; 
-Promover as literacias digital, informacional, da leitura e dos média 
através do trabalho em articulação BE/ currículo. 

Verificação da aplicabilidade 
das novas aprendizagens 
através do MABE. 

2019/20 

Professores Tutores Apoio tutorial - Aprofundar conhecimentos sobre práticas e projetos de apoio 
tutorial; 
 - Elaborar materiais específicos de apoio à prática. 

Realização de um focus 
group, no final do ano letivo. 

Educadores de Infância e 
Professores dos Ensinos 
Básico, Secundário  

Para o 
desenvolvimento de 
uma Escola inclusiva 

- Capacitar docentes para a formação e sua replicação sobre a 
implementação do novo enquadramento legal da educação inclusiva. 

Reflexão conjunta sobre o 
trabalho produzido, na 
sequência da ação. 

Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

Avaliação De e Para a 
Aprendizagem 

- Aumentar a fiabilidade do processo de avaliação; 
 - Clarificar os conceitos associados à avaliação das aprendizagens;  
-Criar processos de avaliação dos alunos, consistentes e articulados 
com o processo de ensino aprendizagem, que concorram com os 
princípios orientadores dos normativos legais; - Desenvolver 
competências de conceção, operacionalização e utilização de 
instrumentos de avaliação formativa diferenciada adequados aos 
objetivos de aprendizagem pretendidos; 
 - Estimular a mudança de práticas no processo de avaliação dos 
alunos, de forma que a Avaliação Formativa seja a principal 
modalidade de Avaliação, que assuma caráter contínuo e sistemático 
e que se encontre ao serviço das aprendizagens. 
 

Aplicação de um 
questionário aos 
participantes para avaliação 
do contributo dos 
conhecimentos adquiridos na 
prática dos docentes. 
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2020/21 

Coordenadores de 
departamento 

Definição de critérios 
de avaliação 
 

- Aumentar a fiabilidade do processo de avaliação; 
 - Clarificar os conceitos associados à avaliação das aprendizagens. 

Reflexão conjunta sobre o 
trabalho produzido, na 
sequência da ação. 

Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

Metodologias ativas - Reconhecer a importância das metodologias ativas para a 
aprendizagem. 

Aplicação de um 
questionário aos 
participantes para avaliação 
do contributo dos 
conhecimentos adquiridos na 
prática dos docentes. 

 Trabalho 
colaborativo 

- Valorizar o trabalho colaborativo entre professores mobilizando 
diferentes potencialidades de cada um; 
- Valorizar metodologias que se baseiem na participação dos alunos e 
na cooperação / colaboração entre eles e com os professores que lhes 
permitam promover o sucesso escolar dos alunos; 
- Ampliar o conhecimento pela troca de experiências na interação com 
os outros; 
- Partilhar materiais didáticos elaborados ou adotados durante a ação 
de formação. 

Reflexão conjunta sobre o 
trabalho produzido, na 
sequência da ação. 


