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3.4. Visão global do PAM

Prioridade Ação de melhoria Coordenador da Ação
Data prevista 

para conclusão

Jan.

2016

Fev.

2016

Mar.

2016

Abr.

2016

Mai.

2016

Jun.

2016

Jul.

2016
Estado

1 Melhorar os processos de ensino e aprendizagem e os resultados escolares M.ª Leonor Baião julho 2016 X X X X X X X
AM em 

desenvolvimento

2
Melhorar a articulação horizontal e vertical entre os vários ciclos, promovendo 

o trabalho em equipa, de partilha e de orientação
M.ª da Luz Costa julho 2016 X X X X X X X

AM em 

desenvolvimento

3
Promover a supervisão pedagógica no sentido de melhorar a prática 

pedagógica/resultados escolares
Dina Ferreira julho 2016 X X X X X X X

AM em 

desenvolvimento

4
Promover a disciplina e a prevenção da indisciplina, reforçando as estratégias 

de regulação dos comportamentos no contexto escolar
José Morgado julho 2016 X X X X X X X

AM em 

desenvolvimento

5 Melhorar a comunicação interna e externa Susana Filipe julho 2016 X X X X X X X
AM em 

desenvolvimento

6
Rever os documentos orientadores no sentido de otimizar os processos e sua 

monitorização
Albertina Ramos julho 2016 X X X X X X X

AM em 

desenvolvimento

7
Melhorar os processos de autoavaliação, visando a melhoria do desempenho 

do Agrupamento
José Cruz julho 2016 X X X X X X X

AM em 

desenvolvimento

Cronograma temporal das atividades

(assinalar com "X")

Tabela 6 – Cronograma do PAM
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3.5. Fichas das ações de melhoria

3.5.2. Ação de Melhoria 1

Coordenador da Ação Equipa operacional

→ Alber"na Ramos (Educação especial)

→ Ana Paula Pinto (Docente)

→ Carla Almeida (Direção)

→ Elizabete Resendes (Docente)

→ Luísa Silva (Docente)

→ Manuela Arriaga (Docente)

→ Paula Ribeiro (Docente)

→ Ana Marques (aluna do 9.ºA/EB)

→ Pedro Bizarro (encarregado de educação)

Data Estado

Maio de 2016 AM em desenvolvimento

Designação da ação de melhoria

Melhorar os processos de ensino e aprendizagem e os resultados escolares

Estado atual

→ Maria Leonor Baião Santos



Atividades a realizar

→ Criação de uma plataforma de partilha de materiais pedagógicos e de atividades didáticas.

→ Implementação de práticas regulares de trabalho colaborativo através de reuniões de trabalho para elaboração de materiais e instrumentos de avaliação.

→ Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação nos diversos grupos de recrutamento.

→ Acompanhamento dos alunos para desenvolvimento de competências no âmbito dos hábitos e métodos de estudo através de ações de formação

→ Promover a ar"culação e sequencialidade das aprendizagens

Objetivo(s) da ação de melhoria

→ Implementar prá"cas de avaliação comuns em cada ciclo, por disciplina.

→ Monotorizar os processos de avaliação do ensino e da aprendizagem  com vista a garantir a fiabilidade dos instrumentos de avaliação.

→ Perspe"var a avaliação formativa como elemento integrante e prática regular e reguladora do processo de ensino aprendizagem.

Melhorar os processos de ensino e aprendizagem e os resultados escolares dos alunos em todos os  ciclos de ensino.

Descrição da ação de melhoria

Estado

Realizado

Em realização

Em realização

Realizado



Metas Indicadores de medida

→ Publicação de materiais pedagógicos das várias disciplinas na plataforma - pelo 

menos um recurso por disciplina/ano.
→ Número de publicações registadas na plataforma

→ Realização de reuniões de trabalho, duas vezes por período, entre os docentes que 

lecionam a disciplina no ciclo/ano, para articulação, sequencialidade e avaliação 

formativa das aprendizagens. 

→ Número de reuniões realizadas

→Elaboração de uma matriz comum por prova e por disciplina que apresentem mais 

de 20% de níveis inferiores a 3 (E. Básico) ou 10 valores (E. Secundário), no 1º 

período.

→ Número de matrizes

Elaboração de uma matriz e de uma prova escrita comum por ano/disciplina que 

apresentem mais de 20% de níveis inferiores a 3 (E. Básico) ou 10 valores (E. 

Secundário), no 2º período.

 Número de matrizes; provas e critérios de classificação

→ Realização de uma ação de formação para os alunos dos 2º e 3º ciclos sobre 

métodos de estudo.
→ Número de ações de formação e de alunos envolvidos

→ Realização de uma ação de formação para pais/encarregados de educação  de 

alunos dos 2º e 3º ciclos sobre métodos de estudo.
→ Número de ações de formação e de participantes

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos

→ Reuniões de trabalho entre os coordenadores de ano/ciclo/departamento e 

adjuntos com os docentes.

→ Dificuldade de reunir por grupo/ciclo/departamento por sobreposição com 

outras responsabilidades dos docentes

→ Elaboração de materiais pedagógicos a aplicar às diferentes turmas desse 

ano.(Pelo menos uma vez por período)
→ Sobrecarga de horário semanal dos docentes

→ Par"lha de materiais didá"cos/pedagógicos e a"vidades → Falta de hábito de par"lha de materiais pedagógicos

→ Comparar os resultados desde o momento em que se inicia o processo e ajustar 

estratégias. 
→ Dificuldade em u"lizar plataformas informá"cas

→ Realização de ações de formação nas várias escolas do agrupamento para pais, 

encarregados de educação e alunos.

→ Fraca par"cipação dos pais e encarregados de educação em atividades de 

iniciativa do Agrupamento.

Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2015 Julho de 2016

Resultados a alcançar



Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Cordenadores de Departamento/Ano/Ciclo/Grupo de Recrutamento/Docentes Sem custos estimados

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

→ Materiais elaborados (matrizes/provas/critérios de 

correção/planificações/atividades/outros)
→ março e junho de 2016

→ Materiais disponibilizados na Plataforma Modle → outubro de 2016

→ Número de par"cipações - pais, encarregados de educação e alunos → abril e junho de 2016

Revisão e avaliação da ação

Ponto de situação intermédio

Melhorias conseguidas

Melhoria dos resultados globais do Agrupamento no 2º período.

Concretização de reuniões de trabalho colaborativo entre docentes para elaboração de materiais pedagógicos.

Aplicação de provas de avaliação comuns.

Envolvimento dos diretores de turma do 2º e 3º ciclo na melhoria dos resultados escolares dos seus alunos através da realização de sessões universais do "Faz-te ao 

Estudo!", disponibilizadas na plataforma moodle do Agrupamento .

Constrangimentos surgidos

Dificuldades no agendamento das provas de avaliação comuns que futuramente deverão ser marcadas no início do ano letivo.

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Calendarizar  no início do ano letivo as avaliações comuns.
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3.5. Fichas das ações de melhoria

3.5.3. Ação de Melhoria 2

Coordenador da Ação Equipa operacional

→ Susana Filipe (Pré-escolar)

→ Cris'na Maia (3º Ciclo e secundário)

→ Hermínia Pires ( 3º ciclo e profª bibliotecária)

→ Leonor Alves (secundário)

→ Maria Clara Santos (2º ciclo)

→ Maria da Conceição Costa (1º ciclo)

→ Paulo Ferreira (secundário)

→ Regina Silva (2º Ciclo)

Data Estado

Maio de 2016 AM em desenvolvimento

Designação da ação de melhoria

Melhorar a articulação horizontal e vertical entre os vários ciclos, promovendo o trabalho em equipa, de partilha e de orientação

Estado atual

→ M.ª da Luz Costa



Metas Indicadores de medida

→ Seis reuniões da equipa operacional  → Número de reuniões

→ Par'lhar no espaço moodle duas prá'cas desenvolvidas  → Número de par'lhas

→Organizar uma exposição no final do ano escolar " Valeu a pena articular?  E 

no Futuro ?" em espaço da escola sede
→Número de exposições e mês de conclusão

→ Criar um procedimento de  ar'culação (grelha de articulação) →Número de procedimentos

→Apresentar à direção um documento síntese de  práticas de articulação 

horizontal.
→ Número de documentos

→ Par'lhar e disseminar as boas prá'cas ao longo do processo.

→ Construir um documento de novas prá'cas de ar'culação.

→Realização de uma reunião preparatória para construir o projeto "O Mar e Aprender+", com os contributos do grupo. 

→Reuniões verticais para reflexão e avaliação da execução do projeto. 

→Criação de um espaço na plataforma moodle para partilha dos trabalhos. 

Descrição da ação de melhoria

Promover sinergias de uma comunidade prática  na organização através de um processo holístico e endógeno com a finalidade duma melhor articulação 

curricular entre ciclos.

Objetivo(s) da ação de melhoria

→ Criar uma "Comunidade Prá'ca" no Agrupamento de Escolas de São João da Talha.

→ Implementar o trabalho coopera'vo e colabora'vo entre os docentes.

→ Criar estratégias metodológicas comuns desde o pré escolar ao ensino secundário.

Por realizar

Estado

Realizado

Em realização

Em realização

Por realizar

Resultados a alcançar

Atividades a realizar

→Divulgação e disseminação  com uma exposição: " Valeu a pena articular?  E no Futuro ?"

→Apresentação à direção de um documento  síntese de  práticas de articulação  horizontal.



Fatores críticos de sucesso Constrangimentos

→Colaboração e empenho dos elementos do grupo →Incompa'bilidades de horários

Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2015 setembro de 2016

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Por definir Sem custos estimados

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

→ Reuniões da equipa operacional → dezembro, janeiro, fevereiro,março, abril,  maio e junho 2016

→ Registos de evidência no dossier do projeto/moodle → maio e julho 2016

→ Atas das reuniões do grupo de trabalho → dezembro, janeiro, fevereiro,março, abril,  maio e junho 2016

→ Materiais disponibilizados na plataforma moodle →  maio e julho 2016

→ Exposição final: "Valeu a pena articular? E no futuro?" → julho 2016

Dificuldade em compatibilizar os horários dos docentes.

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

→ Maior envolvimento das estruturas organizacionais intermédias na divulgação desta ação de melhoria

Melhorias conseguidas

Maior envolvimento  dos docentes envolvidos e seus pares pedagógicos.

Criação e divulgação de evidências entre os docentes e alunos

Constrangimentos surgidos

Ponto de situação intermédio

Revisão e avaliação da ação
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3.5. Fichas das ações de melhoria

3.5.4. Ação de Melhoria 3

Coordenador da Ação Equipa operacional

→ José Cruz

→ Ana Maria Ramos (Pré-escolar)

→ José Magina (1.º ciclo)

→ Maria do Céu Lopes (DL)

→ Simão Rocha (DCSH)

→ Maria Elvira Monteiro (DMCE)

→ Maria José Mar1ns (DE)

Data Estado

Maio de 2016 AM em desenvolvimento

Designação da ação de melhoria

Promover a supervisão pedagógica no sentido de melhorar a prática pedagógica/resultados escolares

Estado atual

Descrição da ação de melhoria

→ Dina Ferreira

Implementar a supervisão/acompanhamento da prática letiva em sala de aula com vista à melhoria dos resultados escolares.



Metas Indicadores de medida

→ Apresentar a sensibilização ao conselho pedagógico e aos departamentos até 

ao final do mês de janeiro
→ Power point com a sensibilização

→ Criar, até ao final do mês de janeiro de 2016,  1 “grelha de observação de 

boas práticas”
→ Nº de grelhas/cumprimento da data

→ Observar pelo menos 2 aulas entre 1 par pedagógico de docentes voluntários 

por departamento/grupo de recrutamento até 15 de março de 2015/16 
→ Nº de aulas observadas e nº de participantes

→ Observar pelo menos 2 aulas entre 1 par pedagógico de docentes voluntários 

por departamento/grupo de recrutamento até 15 de abril de 2015/16
→ Nº de aulas observadas e nº de participantes

→ Realizar pelo menos 1 reunião entre observador e observado e preencher o 

instrumento de reflexão
→ Nº de reuniões e informação enviada online

→ Compilação da informação enviada online e elaboração de relatório 

decorrente do instrumento de reflexão, pela equipa operacional, até ao final de 

maio do ano de 2015/16 

→ Relatório / cumprimento do prazo

→ Realizar 1 reunião de partilha e análise, em departamento curricular e 

plataforma moodle, até ao final do ano de 2015/16
→ Nº de reuniões/ nº de partilhas/ cumprimento do prazo

→ Observar pelo menos 2 aulas entre 1 par pedagógico de docentes por 

departamento/grupo de recrutamento até ao final do mês de outubro de 

2016/17 (abranger todos os docentes do agrupamento)

→ Nº de aulas observadas e nº de participantes

Resultados a alcançar

Atividades a realizar

→ Sensibilização de observados e de observadores em reunião de conselho pedagógico e reunião de departamento 

→ Conceção, até ao final do mês de janeiro de 2016, de uma “grelha de observação de boas práticas” focada nas estratégicas pedagógicas e nas dinâmicas de 

sala de aula

→ Observação de aulas entre pares pedagógicos (supervisão horizontal), numa perspetiva de divulgação de boas práticas observadas

→ Reflexão entre observador e observado com enfoque no impacto/eficácia das estratégias pedagógicas privilegiadas em termos de aprendizagens por parte de 

todos os alunos da turma

→ Generalização da observação da prática letiva, aos restantes docentes do agrupamento, para que todos passem pela situação de observador e de observado, 

pelo menos uma vez, por ano

→ Par1lha e análise, em departamento curricular/ grupo disciplinar/grupo de ano, das experiências e resultados das observações de aulas entre pares

Objetivo(s) da ação de melhoria

→ Aperfeiçoar as dinâmicas de sala de aula/a1vidades de modo a melhorar os processos de ensino e de aprendizagem e os resultados dos alunos

→ Promover a implementação de processos de supervisão horizontal por nível de educação e ensino/grupo disciplinar, que contribuam para a melhoria das 

aprendizagens de crianças e alunos e para o desenvolvimento profissional dos docentes

→ Promover a reflexão sobre a eficácia das estratégias pedagógicas utilizadas

Por realizar

Por realizar

Estado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado



Fatores críticos de sucesso Constrangimentos

→ Envolvimento dos professores → Tempo

→ Sensibilização à mudança → Desconfiança no processo u1lizado (intrusão do espaço da sala de aula)

→ Inexistência de uma cultura de escola associada à prática da supervisão

→ Confusão entre supervisão e avaliação

Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2015 Outubro de 2016

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Pessoal docente Sem custos estimados

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

→ Reuniões da equipa operacional → 1ª quinzena de dezembro, março, abril, junho, setembro e outubro

→ Registos de evidências na plataforma/dossiê do departamento → Abril/Junho/Outubro

→ Atas de departamento/ grupo disciplinar/ grupo de ano / Conselho 

Pedagógico
→ Abril/Junho/Outubro

→ Aumentar o número de docentes envolvidos 

→ Tornar o relatório  simples e apela1vo para se cons1tuir como instrumento de reflexão para todos os docentes do agrupamento.

Revisão e avaliação da ação

Ponto de situação intermédio

Melhorias conseguidas

→ Par1lha de prá1cas de sala de aula 

→ Reflexão sobre as decisões tomadas nas planificações e no decorrer das aulas

→ Concre1zação de um maior número de momentos  de trabalho colaborativo entre pares

Constrangimentos surgidos

→ Encontrar horários compa1veis para as observações de aulas

→ Dificuldade em dis1nguir o conceito de supervisão versus avaliação

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)
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3.5. Fichas das ações de melhoria

3.5.5. Ação de Melhoria 4

Coordenador da Ação Equipa operacional

→ M.ª Leonor Baião (Secundário)

→ Cris(na Pereira (direção)

→ Alexandra Severiano (3º ciclo)

→ Paula Cardoso (2º ciclo)

→ Paula Lopes (1º ciclo)

→ Margarida Mar(ns (aluna - 9ºA/EB)

→ Pedro Camarinha (Encarregado de Educação)

→ Natália Silva (Não docente)

Data Estado

Maio de 2016 AM em desenvolvimento

Melhorar os mecanismos que permitam diminuir os casos de indisciplina. Pretende-se colmatar e/ou diminuir os casos de indisciplina na escola e na sala de 

aula, visando um clima propício ao sucesso escolar.

Designação da ação de melhoria

Promover a disciplina e a prevenção da indisciplina, reforçando as estratégias de regulação dos comportamentos no contexto escolar

→ José Morgado

Estado atual

Descrição da ação de melhoria



→ Elaboração de um código de conduta dos alunos.

Metas Indicadores de medida

→ Reduzir em 5% o número de ocorrências disciplinares em relação ao ano 

letivo 2014/2015 (que foram 370 num universo de 1764 alunos)
→ Nº de participações / nº de aplicação de medidas

→ Elaboração e divulgação do código de conduta/tipificação de infrações na 

página Web e plataforma Moodle do agrupamento, até fevereiro de 2016.
→ Cumprimento do prazo

→ Realização de 2 assembleias de delegados e subdelegados no 2º e 3º 

períodos.
→ Nº de assembleias / cumprimento do prazo

→ Realização de 3 sessões para divulgação do código de conduta ao pessoal 

docente e pessoal não docente, até março de 2016.
→ Nº  de reuniões realizadas / cumprimento do prazo

→ Divulgação em cadeia do código de conduta pelos Diretores de Turma aos 

alunos, nas aulas de Formação Cívica, nº de sessões que considerarem 

necessárias (no mínimo 1).                                                                             

Diretores de Turma → aos Encarregados de Educação, até abril de 2016, na 

reunião dos EE, início 3º período (1 reunião).

→ Nº  de reuniões realizadas / cumprimento do prazo

Atividades a realizar

→ Realização de assembleias de delegados e subdelegados.

→ Levantamento dos alunos que no ano transato foram alvo de medidas sancionatórias  /medidas corre(vas / par(cipações disciplinares.

→ Tipificação de infrações / medidas disciplinares / medidas corretivas.

→ Monitorização da indisciplina - através de um questionário aplicado no fim de cada período e análise comparativa dos resultados no final do ano letivo com 

os do ano anterior.

→ Divulgação do código de conduta dos alunos na página Web e plataforma Moodle do agrupamento e numa sessão de divulgação para docentes e não 

docentes.

Objetivo(s) da ação de melhoria

→ Diminuir o clima de conflitualidade na escola.

→ Reduzir a indisciplina na sala de aula.

→ Reduzir a indisciplina no contexto exterior.

Em realização

Em realização

Resultados a alcançar

Estado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado



Fatores críticos de sucesso Constrangimentos

→ Sensibilização e envolvimento da comunidade educativa: 

→ Par(cipação dos Encarregados de Educação nas reuniões de EE.

→ Par(cipação ativa dos delegados e subdelegados nas assembleias.

→ Cumprimento dos prazos →Tempo

Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2015 Julho de 2016

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Docentes, Não docentes, Alunos, Encarregados de Educação Gastos com fotocópias.

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

→ Reuniões da equipa operacional → Mensal

→ Atas das reuniões → Julho 2016

→ Lista de presenças nas sessões de divulgação → Abril 2016

→ Dificuldades no cumprimento do prazo da realização da Assembleia de Delgados, prevista para o 2º período, realizada no início do 3º período.

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

→ Insis(r na divulgação e importância do Código de Conduta.

→ Necessidade da alteração da sala GGC e sua monitorização.

Ponto de situação intermédio

Melhorias conseguidas

→ Consciencialização da importância de atuações concertadas para dimunir a indisciplina.

→ Melhoria do conhecimento dos procedimentos a ter na atuação disciplinar quer dos docentes, quer dos não docentes.

Constrangimentos surgidos

Revisão e avaliação da ação

→ A(tude passiva dos intervenientes
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3.5. Fichas das ações de melhoria

3.5.6. Ação de Melhoria 5

Coordenador da Ação Equipa operacional

→ M.ª da Luz Costa

→ M.ª João Rodrigues

→ (Encarregado de Educação a definir)

→ Pedro Rodrigues (aluno 10.ºA)

→ Liseta Santos (Assistente Técnica)

Data Estado

Maio de 2016 AM em desenvolvimento

Esta ação pretende continuar a melhorar a Comunicação Interna e externa do Agrupamento.

Objetivo(s) da ação de melhoria

→ Manter atualizado o Manual de procedimentos para a  Comunicação Interna

→ Melhorar a divulgação das atividades do Agrupamento de Escolas junto da comunidade local.

→ Melhorar a informação/comunicação  com a comunidade escolar atravéz de uma maior utilização do correio institucional e um maior acesso à plataforma moodle

Designação da ação de melhoria

Melhorar a comunicação interna e externa

→ Susana Filipe

Estado atual

Descrição da ação de melhoria



Metas Indicadores de medida

→ Elaborar e enviar trimestralmente relatório de a8vidades realizadas e a realizar no 

periodo seguinte; publicação trimestral na página moodle de mesmo relatório
→ Número de relatórios enviados/publicados na Página Web

→ Colocar no Manual todos os novos documentos que forem surgindo e manter 

atualizados os já existentes
→ Número de atualizações ao Manual

→ Realização de um memorando Interno no início do ano fiscal; divulgação da 

existência do mesmo com periodicidade mensal em locais de Estilo.

→ Número de memorandos internos; número de  divulgações da informação 

em locais de estilo 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos

→ Uma boa parceria com a docente responsável do PAA, para atualização de atividades 

realizadas e a realizar
→ Falta de adesão da JFSJT

→ Acesso aos novos documentos atempadamente para proceder à atualização do 

Manual
→ Incompa8bilidades de horários dos envolvidos

→ Desinteresse da Comunidade escolar pela informação prestada →

→ Empenho da equipa operacional →

Resultados a alcançar

Atividades a realizar

→ Elaborar e enviar para os docentes, no final de cada trimestre, via correio eletrónico, um relatório com todas as a8vidades realizadas e previstas em todas as escolas 

e níveis de ensino. Ao mesmo tempo fazer publicar este mesmo relatório na página moodle e dar conhecimento dele aos Encarregados de Educação (EE) nas reuniões 

de Entrega de Avaliações.

→ Con8nuar a atualizar o Manual de Procedimentos para a  Comunicação Interna, inserindo novos documentos e incentivando a sua consulta sempre que necessário.

→ Dar a conhecer a todos os docentes a existencia e per8nencia do Manual de Procedimentos para a  Comunicação Interna, através de memorandos internos, 

divulgação em locais de estilo.

→ Realizar protocolo formal com a Junta de Freguesia de São João da Talha (JFSJT) de divulgação das atividades do Agrupamento, com periodicidade trimestral na sua 

página Web, onde esta se compromete a publicar destacadamente, um Link da plataforma do Agrupamento onde consta toda a  informação julgada pertinente.

Estado

Em realização

Em realização

Em realização

Atividade 

eliminada



Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2015 Julho de 2016

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Toda a equipa Operacional Sem custos estimados

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

→ Atas das reuniões → Mensalmente

→ Histórico de emails trocados → Trimestralmente.

→ Documento de Protocolo de parceria com JFSJT → Fim do primeiro trimestre de 2016.

→ Tentar encontrar um tempo comum a todos para eventuais novas reuniões

Revisão e avaliação da ação

Ponto de situação intermédio

Melhorias conseguidas

→ Relembrar as a8vidades realizadas em cada escola a cada trimestre

→ Atualização do Manual de procedimentos

→ Maior conhecimento dos procedimentos , logo melhor comunicação

Constrangimentos surgidos

→ Dificuldade de consiliação de horários para agendar reuniões com todos os envolvidos. 

→ Dificuldades de comunicação com a JFSJT e  impossibilidade de fazer publicar a informação pretendida na sua página web

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)
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3.5. Fichas das ações de melhoria

3.5.7. Ação de Melhoria 6

Coordenador da Ação Equipa operacional

→ Dina Ferreira

→ Lurdes Silva (Representante da autarquia)

→ Cris,na Oliveira

→ M.ª Isabel Anjos

Data Estado

Maio de 2016 AM em desenvolvimento

Definir os mecanismos de revisão e monitorização dos documentos orientadores do agrupamento.

Designação da ação de melhoria

Rever os documentos orientadores no sentido de otimizar os processos e sua monitorização

→ Alber,na Ramos

Estado atual

Descrição da ação de melhoria



Metas Indicadores de medida

→ Atualizar, anualmente, o RI (julho de 2016) → Cumprimento do prazo

→ Definir 5 instrumentos/ mecanismos que possibilitem acompanhar a 

implementação do PE e a sua avaliação periódica até março de 2016
→ Nº de instrumentos/ cumprimento do prazo

→ Elaborar relatório anual de monitorização do PE (julho de 2016) → Cumprimento do prazo

→ Contabilizar todas as ações de articulação horizontal e vertical inscritas no 

PAA e avaliadas no seu relatório.
→ Nº de ações de articulação horizontal e vertical avaliadas no relatório do PAA

→ Elaborar 2 relatório do PAA (intermédio e final - fevereiro e julho de 2016) → Nº de relatórios / cumprimento do prazo

→ Criar um inquérito de sa,sfação das atividades previstas no PAA (de utilização 

obrigatória) , até junho de 2016 
→ Inquérito/cumprimento do prazo

→ Criar um campo no PTT que iden,fique a ar,culação entre documentos → Nº de campos criados  e preenchidos no PTT 

→ Colocar na página e na plataforma do agrupamento todos os documentos 

atualizados bem como os seus relatórios de monitorização

→ Nº de documentos e relatórios disponiveis na página e plataforma do 

agrupamento

→ Envolver as lideranças intermédias na organização dos documentos

Resultados a alcançar

Atividades a realizar

→ Criar uma equipa de revisão do RI, que anualmente proceda à sua atualização

→ Definir os instrumentos/ mecanismos que possibilitem acompanhar a implementação do PE e a sua avaliação periódica, mediante a verificação do 

cumprimento das metas previstas, no sentido da sua autoregulação

→ Ar,cular o PAA com as dimensões de intervenção definidas no PE, relacionando as atividades com as dimensões do projeto.

→ Ar,cular as áreas prioritárias e de intervenção da turma (no PTT) com as áreas de intervenção do PE, relacionando as atividades com as dimensões do projeto.

→ Divulgação dos documentos atualizados e da sua monitorização à comunidade educativa, na página web e na plataforma moodle. 

Objetivo(s) da ação de melhoria

→ Rever o Regulamento interno (RI) de acordo com as alterações legislativas e as necessidades de funcionamento do agrupamento

→ Promover a ar,culação do Projeto Educativo (PE) com o Plano Anual de Atividades (PAA) e os Planos de Trabalho das Turmas (PTT)

→ Monitorizar o grau de execução, eficácia e eficiência dos PE, PAA 

Por realizar

Estado

Realizado

Em realização

Em realização

Por realizar



Fatores críticos de sucesso Constrangimentos

→ Trabalho colabora,vo entre as diferentes estruturas do agrupamento → Incompa,bilidade de horários entre os docentes

→ Colaboração e disponibilidade dos docentes → Dispersão do Agrupamento

Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2015 Outubro de 2016

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Docentes Gastos com fotocópias

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

→ Atas de departamento/grupo disciplinar/ grupos de ano/Conselho Pedagógico → Final de cada período le,vo

→ Reunião mensal da equipa operacional → 1 vez por mês

Revisão e avaliação da ação

Escassez de tempo útil para a realização das atividades e falta de formação específica

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

Procurar formação específica credível 

Ponto de situação intermédio

Melhorias conseguidas

Maior envolvimento dos docentes na elaboração revisão dos documentos

Maior conhecimento dos documentos 

Constrangimentos surgidos
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3.5. Fichas das ações de melhoria

3.5.8. Ação de Melhoria 7

Coordenador da Ação Equipa operacional

→ Dina Ferreira

→ José Morgado

→ M.ª da Luz Costa

→ M.ª Leonor Baião

→ Susana Filipe

→ Alber,na Ramos

→ Liseta Santos

→ Natália Silva

→ Gonçalo Gomes

→ Pedro Bizarro

Data Estado

Maio de 2016 AM em desenvolvimento

Promover uma cultura de autoavaliação no agrupamento através de um processo sistemático e abrangente.

Designação da ação de melhoria

Melhorar os processos de autoavaliação, visando a melhoria do desempenho do Agrupamento

→ José Cruz

Estado atual

Descrição da ação de melhoria



Metas Indicadores de medida

→ Realizar uma reunião mensal da equipa → Nº de reuniões

→ Preencher o documento de Planeamento Estratégico até dezembro → Documento de Planeamento Estratégico/Mês de conclusão

→ Divulgar mensalmente o PAM à comunidade educativa → Nº de divulgações

→ Elaborar o PAM Intermédio até maio → Documento PAM Intermédio/Mês de conclusão

→ Elaborar o PAM Final até setembro → Documento PAM Final/Mês de conclusão

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos

→ Fraca adesão dos coordenadores e equipas operacionais → Falta de tempo para desenvolvimento do PAM

→ Equipas operacionais instáveis → Fraca adesão da comunidade educativa

Atividades a realizar

→ Preenchimento do documento de Planeamento Estratégico por forma a informar toda a comunidade educa,va do processo de autoavaliação 2015/2016.

→ Divulgação do PAM à comunidade educativa - incorporação na página web do agrupamento.

→ Acompanhamento mensal por parte da equipa da avaliação interna da implementação do PAM.

→ Avaliação/monitorização por parte da equipa da autoavaliação interna da eficácia das ações inscritas no  PAM (projeto de ações de melhoria intermédio e final 

e relatórios/atas).

Objetivos da ação de melhoria

→ Implementar com carácter conAnuo um processo de autoavaliação sustentado.

→ Promover a par,cipação da comunidade educativa no processo de avaliação interna.

→ Implementar com eficácia o Projeto de Ações de Melhoria.

Estado

Realizado

Realizado

Em realização

Em realização

Resultados a alcançar



Data de início Data de conclusão

Dezembro de 2015 Julho de 2016

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Equipa de autoavaliação e equipas operacionais Sem custos estimados

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

→ Reuniões da equipa operacional → Fevereiro, Abril e Junho de 2016

→ Atas de reuniões da equipa operacional → Fevereiro, Abril e Junho de 2016

→ Documento de Planeamento estratégico → Dezembro de 2015

→ PAM inicial → Janeiro de 2016

→ PAM intermédio → Maio de 2016

→ PAM final → Julho de 2016

Constrangimentos surgidos

→ Dificuldade de agenda para reuniões entre alguns dos envolvidos na ações de melhoria, mais propriamente nas naquelas em que é necessário o envolvimento 

dos alunos.

Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

→ Controlar melhor o agendamento de reuniões e o processo de preenchimento de documentação que envolvam vários intervenientes.

Ponto de situação intermédio

Melhorias conseguidas

→ Maior envolvimento das estruturas organizacionais intermédias na consecução das ações de melhoria

→ Maior rigor na execução das ações de melhoria, existindo o cuidado de atestar e validar atempadamente os processos decorrentes das atividades definidas

→ Consequente envolvimento da comunidade e par,cipação vista como natural no processo de autoavaliação

Revisão e avaliação da ação


