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INTRODUÇÃO 

 Na sequência do programa de Avaliação Externa desenvolvido pela Inspeção Geral 

de Educação e Ciência (IGEC)  no ano letivo de 2014-2015, no qual o  Agrupamento obteve  

a classificação de MUITO BOM em cada um dos três domínios – Resultados; Prestação do 

Serviço Educativo; Liderança e Gestão - apresenta-se, agora, o “Plano de Melhoria” . 

             Este plano de melhoria foi elaborado com base no Projeto Educativo, no relatório de 

Autoavaliação e no Relatório de Avaliação Externa. Tendo sido discutido nos departamentos 

e estruturas pedagógicas para que dele resultasse uma maior consciencialização das 

responsabilidades individuais e coletivas num efetivo sucesso educativo. Este plano visa, 

igualmente, consolidar o processo de autoavaliação e constituir-se um plano de ação de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento do nosso Agrupamento. 

 

O “Plano de Melhoria” em causa incide sobre as áreas a melhorar identificadas no relatório 

da IGEC, a saber:  
 

 
Área de melhoria  

 
1 
 

 

O aprofundamento dos fatores internos explicativos do 

(in)sucesso académico dos alunos, designadamente ao 

nível das práticas de ensino, que possibilite o delinear de 

estratégias eficazes de sustentabilidade dos resultados 

alcançados. 

 

 
   Área de melhoria 

 
2 
 

 

A articulação vertical do programa das diversas disciplinas 

que facilite as transições de ciclo e impulsione a melhoria 

das aprendizagens e dos resultados dos alunos, no 5º e no 

7º ano. 

 
Área de melhoria 

 
3 
 

 

A implementação de mecanismos de supervisão da prática 

letiva em sala de aula que fomente o desenvolvimento 

profissional dos docentes e a inovação das práticas 

pedagógicas. 

 

 
Área de melhoria 

 
4 

            

 

O aprofundamento do processo de autoavaliação, 

tornando-o mais consistente e sistemático, que 

propicie a construção de planos de melhoria 

sustentados e abrangentes. 
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IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

Após a aprovação deste documento pelos órgãos de gestão do Agrupamento, cabe à 

Secção de Autoavaliação a monitorização da sua implementação.  Para tal, sugere-se à 

referida secção a  apresentação de  relatórios de acompanhamento e que os mesmos sejam 

levados a Conselho Pedagógico e a Conselho Geral. O presente plano será implementado e 

reajustado no decurso de dois anos letivos (2015/2016 e 2016/2017). 
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Projeto Educativo – eixo 1 – Promoção do sucesso e da qualidade do serviço educativo 
 

Área de Melhoria 1 

Aprofundamento dos fatores internos explicativos do (in)sucesso académico dos alunos, designadamente ao nível das práticas de ensino, que possibilite o delinear de estratégias eficazes de 

sustentabilidade dos resultados alcançados. 

       

 

Ações 

  

Responsável  

                 

             Calendarização 

                    Indicadores de  

                     Desempenho 

 
Ação 1 - Refletir, em Departamento/Conselho   
               de docentes e grupo disciplinar, sobre  
               o (in)sucesso escolar em cada   
               disciplina e identificar os respetivos   
               fatores explicativos. 

   Coordenador e    
  docentes do   
  Departamento   
  Curricular/    
  Conselho de   
  Docentes 

          
                Trimestral  

                          
                         - Registos em ata 
  
 

Ação 2 - Realizar e aplicar inquéritos online  
               aos alunos e aos Encarregados     
               de Educação sobre a eficácia das     
              práticas pedagógicas e outros medidas   
              que fomentem o sucesso escolar. 

  Coordenador dos   
 Diretores de Turma   
 e Diretores de   
 Turma 
Equipa de 
Autoavaliação 

 
              Anual 

                         
                          - Tratamento da informação/ 
                            Análise estatística        

 

Ação 3 - Monitorizar o percurso dos alunos  
              após o 9º ano de modo a conhecer o   
              impacto da escolaridade no percurso   
              escolar e profissional dos mesmos. 

  
  Equipa de   
  Autoavaliação 

 
                Anual 

 
                           - Registo do percurso no   
                              relatório de autoavaliação 
 

Ação 4 - Implementar/reforçar as práticas de 
               ensino ou iniciativas complementares,  
              identificadas como potenciadoras de   
              uma efetiva promoção das      
              aprendizagens e sucesso escolar 

  
 Direção e Docentes 
 responsáveis  

                
                Anual 

 
- Nº/tipo de iniciativas/apoios  

implementados/reforçados 
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Projeto Educativo – eixo 1 – Promoção do sucesso e da qualidade do serviço educativo 
 

                                                                                 Área de Melhoria 2 

Articulação vertical do programa das diversas disciplinas que facilite as transições de ciclo e impulsione a melhoria das aprendizagens e dos resultados dos  

alunos, no 5º e no 7º ano. 

       

 

                       Ações 

  

     Responsável  
 

       Calendarização 
             Indicadores de  

                Desempenho 

 

 

Ação 5 -  Realizar reuniões de articulação   
                de conteúdos entre os docentes   
                que lecionam a mesma disciplina   
                em ciclos diferentes. 
 

  
       Coordenadores a  
       designar 
          
       Docentes  
 

 
        Inicio do ano  

     
               - Registo em ata 

 

Ação 6 - Promover atividades   
                 extracurriculares que  
                 fomentem a articulação  
                 entre alunos de diferentes  
                 ciclos (1º, 2º e 3º ciclos). 

  
     Coordenadores dos     
     Clubes, Projetos,      
     Desporto Escolar,    
     Equipa organizativa do  
     “Dia Aberto“ e   
    Coordenador 
     da biblioteca. 

 
           Ao longo do ano 

 
                -  Inquérito de     

         satisfação aos alunos 
      -   Análise    
         estatistica  
        (nº de alunos por ciclo) 
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  Projeto Educativo – eixo 5 – Monitorização das práticas e resultados 

                                                                               Área de Melhoria 3 

Implementação de mecanismos de supervisão da prática letiva em sala de aula que fomente o desenvolvimento profissional dos docentes e a inovação  

das práticas pedagógicas. 

       

                      Ações 
  

      Responsável  
 

             Calendarização 
            Indicadores de  

              Desempenho 

 
Ação 7 – Aprofundar a reflexão, em   
                 Departamento Curricular/   
                 Conselho de Docentes, sobre       
                 a eficácia das práticas letivas   
                 em sala de aula. 

   
       Departamento     
       Curricular/ 
       Conselho de docentes 

          
                Ao longo do ano 

   
  - N.º de reuniões    
    realizadas 

 
Ação 8 - Realizar formação especifica   
                 para a temática identificada   
                 nesta área. 
                 Semana de temática formativa 

  
       AVCOA e Direção 

           
                Anual 

            
            -  Nº de formandos 
            -  Inquérito de satisfação 

Ação 9 - Promover o funcionamento   
              regular de reuniões entre   
              docentes do mesmo   
              grupo/disciplina para partilha   
              de materiais, experiências,   
              estratégias, organização de   
              atividades e preparação de aulas   
              por ano  de escolaridade e   
              uniformização de procedimentos. 

  
        Direção 

         
                 Ao longo do ano 

 
             - Distribuição do serviço (horários  
               dos docentes e sumários) 
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Projeto Educativo – eixo 5 – Monitorização das práticas e resultados 

                                                                                  Área de Melhoria 4 

Aprofundamento do processo de autoavaliação, tornando-o mais consistente e sistemático, que propicie a construção de planos de melhoria sustentados e abrangentes. 

       

Ações  Responsável              Calendarização                        Indicadores de 

                        Desempenho 

 

Ação 10 - Envolver toda a Comunidade   
                  Educatva no processo de   
                  Autoavaliação, elaborando   
                  inquéritos de satisfação. 
                 “Observatório da Qualidade” 

 Equipa de 
autoavaliação 
 
Coordenadores 
de 
clubes/projetos 
 
Coordenadora 
da Biblioteca 
 

          
               Ao longo do ano 

                            
- Tratamento dos resultados 

 dos inquéritos 
                                 /análise estatística 

Ação 11 - Envolver os docentes na     
                  apreciação dos resultados de   
                  autoavaliação. 

 Coordenador e 
docentes de 
Departamento 
Curricular 

               
                Anual 

      
                            - Registo em Ata 

 

Ação 12 - Reforçar a publicitação dos   
                 resultados da equipa de   
                 Autoavaliação 

  
Direção 

 
               Trimestral 

                                               
                            - Circuitos de informação/  
                              Nº de canais de  
                              comunicação interna  
                              utilizados 
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CONCLUSÃO 

 

Sendo a educação um dos veículos privilegiados de desenvolvimento da sociedade, em 

geral, e do indivíduo, em particular, o bom desempenho e o sucesso académico dos nossos alunos 

assume-se  como ponto prioritário. 

O “Plano de Melhoria”, que agora se apresenta, pretende desencadear esforços 

sistemáticos e continuados de reflexão, partilha e corresponsabilização, envolvendo todos os 

elementos da Comunidade Educativa, assim como  o consolidar de mecanismos de monitorização 

que culminem numa autoavaliação consciente e consistente. Com o desiderato de potenciar o 

desenvolvimento de padrões de qualidade e eficácia, este é um “Plano” para dois anos, que se 

pretende renovador no domínio pedagógico e  organizacional. 

 

 

 

 

Loureiro, 29 de Outubro de 2015 
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