
MMA © 2011

Plano de Ações de Melhoria Intermédio

PAM Intermédio
2021/2022

Março de 2022



Pág. 2

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1. Ficha AM1

2.4.2. Ficha AM2

Índice

Introdução

Plano de Ações de Melhoria

Identificação das ações de melhoria

Tabela 1 – Identificação das ações de melhoria

Matriz de priorização das ações de melhoria

Tabela 2 – Pontuação utilizada na priorização das ações de melhoria

Tabela 3 – Priorização das ações de melhoria

Tabela 4 – Lista de ações de melhoria a implementar

Enquadramento das ações de melhoria nos Critérios da CAF Educação e nos Domínios da Avaliação Externa

Tabela 5 – Ações de melhoria na CAF e Avaliação Externa

Fichas das ações de melhoria



1. Introdução Pág. 3

O presente Plano de Ações de Melhoria (PAM) resulta do Relatório de Autoavaliação 2020/2021, baseando-se, assim, em evidências e 

dados provenientes do próprio Agrupamento. O PAM articula as ações com o Projeto Educativo, o último Relatório da IGEC, o PADDE e o 

Plano de Inovação.

O PAM foi elaborado pela Equipa de Autoavaliação e Equipas Operacionais em articulação com a Direção e permitirá a definição de novas 

estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões na prestação do serviço 

educativo.

Este documento, que engloba um conjunto de estratégias cuja principal finalidade é a melhoria do funcionamento e do desempenho do 

Agrupamento, encontrando-se estruturado em três fases de um processo metodológico:

a) PAM Inicial, que consiste no planeamento das ações de melhoria;

b) PAM Intermédio, que contempla a avaliação intermédia e a monitorização das ações de melhoria;

c) PAM Final, que avalia as estratégias implementadas e os resultados alcançados.

Em síntese, este PAM encontra-se adaptado à realidade do Agrupamento, considerando os seus recursos disponíveis, e desenvolvendo-se 

ao longo do ano letivo de 2021/2022.
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 4

2.1.

Fonte Aspetos a melhorar Áreas de melhoria Ações de melhoria

1

Relatório AA

2020/2021

O pessoal não docente deve conhecer o projeto educativo do 

Agrupamento - Questionários Assistentes Operacionais

Ed. Pré-escolar e 2.º e 3.º CEB e Questionários Assistentes 

Técnicos

Comunicação

2

Relatório AA

2020/2021

O pessoal não docente deve apresentar mais propostas de 

melhorias a introduzir nas áreas da sua responsabilidade - 

Questionários Assistentes Operacionais 2.º e 3.º CEB e 

Questionários Assistentes Técnicos

Comunicação

3

Relatório AA

2020/2021

Transmitir aos assistentes técnicos toda a informação 

necessária ao bom funcionamento do serviço - Questionários 

Assistentes Técnicos

Comunicação

4

Relatório AA

2020/2021

Divulgar as parcerias do AESJT com outros Agrupamentos, 

centros de formação, autarquias e coletividades - 

Questionários Assistentes Operacionais Agrupamento e 

Questionários Assistentes Técnicos

Comunicação

5

Relatório AA

2020/2021

A maioria do pessoal docente não sabe se a direção faz uma 

gestão eficaz do orçamento do Agrupamento (melhorar a 

divulgação da informação) - Questionários PD

Agrupamento

Comunicação

Identificação das ações de melhoria

No preenchimento desta tabela, foram elencados os aspetos a melhorar, com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação 

e outros documentos identificados na Introdução), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante.

A partir das áreas de melhoria identificadas, foram formuladas ações de melhoria, garantindo que cada área de melhoria estivesse associada 

a pelo menos uma ação de melhoria.

Melhorar a eficácia dos circuitos de 

comunicação interna e externa

MMA © 2011



6

Relatório AA

2020/2021

A maioria do pessoal não docente não sabe se o 

Agrupamento gere adequadamente os recursos financeiros 

disponíveis (melhorar a divulgação da informação) - 

Questionários Assistentes Operacionais

Agrupamento

Comunicação

7

Relatório AA

2020/2021

Melhorar a eficácia dos meios de comunicação com o pessoal 

não docente - Questionários Assistentes Operacionais Ed. Pré-

escolar e 2.º e 3.º CEB e Questionários Assistentes Técnicos

Comunicação

8

Relatório AA

2020/2021

Os assistentes operacionais devem manter-se informados 

sobre a vida do Agrupamento e sobre as deliberações dos 

órgãos de gestão - Questionários Assistentes Operacionais

2.º e 3.º CEB

Comunicação

9

Relatório AA

2020/2021

O Agrupamento deve acompanhar as melhorias efetuadas 

pelos serviços e proceder à sua divulgação - Questionários 

Assistentes Operacionais Ed. Pré-escolar e 2.º e 3.º CEB

Comunicação

10

Relatório AA

2020/2021

Cerca de 35% dos alunos não sabem se os seus 

representantes transmitem nos órgãos do Agrupamento as 

suas opiniões (melhorar a divulgação da informação) - 

Questionários Alunos 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Comunicação

11

Relatório AA

2020/2021

A página web do Agrupamento deve estar bem organizada e 

deve ser mais apelativa - Questionários EE Agrupamento
Comunicação

12

Relatório AA

2020/2021

Melhorar a divulgação das atividades de complemento 

curricular (clubes, núcleos, ateliers, desporto escolar) que o 

Agrupamento oferece - Questionários EE 2.º e 3.º CEB e 

Ensino Secundário

Comunicação

13

Relatório AA

2020/2021

O atendimento aos alunos e ao público em geral deve ser 

feito de forma mais eficaz e cortês - Grelha AA Agrupamento
Comunicação

14

Relatório AA

2020/2021

Cerca de 50% dos pais/encarregados de educação não sabem 

se existem circuitos adequados para efetuar críticas e 

sugestões sobre a organização do Agrupamento (melhorar a 

divulgação da informação) - Questionários EE Agrupamento

Comunicação

Melhorar a eficácia dos circuitos de 

comunicação interna e externa
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15

Relatório AA

2020/2021

Cerca de 40% dos pais/encarregados de educação não sabem 

se as associações de pais/encarregados de educação são 

parceiras ativas no processo educativo (melhorar a divulgação 

da informação) - Questionários EE

Ed. Pré-escolar, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Comunicação

16

Relatório AA

2020/2021

Cerca de 35% dos pais/encarregados de educação não sabem 

se a Escola desenvolve estratégias para combater o insucesso 

escolar (melhorar a divulgação da informação) - 

Questionários EE Ensino Secundário

Comunicação

17

Relatório AA

2020/2021

A página web do Agrupamento deve estar bem organizada e 

deve ser mais apelativa - Grelha AA Agrupamento e 

Questionários PD 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Comunicação

18

Relatório AA

2020/2021

Cerca de 45% do pessoal não docente não sabe se o 

Agrupamento considera os resultados da avaliação externa na 

análise do cumprimento de metas (melhorar a divulgação da 

informação) - Questionários Assistentes Operacionais

1.º, 2.º e 3.º CEB e Questionários Assistentes Técnicos

Comunicação

19

Relatório AA

2020/2021

Maior envolvimento do pessoal não docente na autoavaliação 

do Agrupamento - Questionários Assistentes Operacionais Ed. 

Pré-escolar e 2.º e 3.º CEB

Comunicação

20

Relatório AA

2020/2021

Os documentos orientadores devem definir as linhas de 

atuação para a consecução do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória - Grelha AA Agrupamento

Documentos

21

Relatório IGEC

2014/2015

A hierarquização e calendarização dos objetivos do projeto 

educativo e a definição de metas avaliáveis que permitam a 

sua monitorização e o conhecimento sustentado do respetivo 

grau de consecução

Documentos

22

Relatório AA

2020/2021

O projeto educativo deve ser gerador de um sentido de 

pertença comum e mais congregador da participação 

articulada de toda a comunidade educativa - Questionários 

PD 2.º e 3.º CEB

Documentos

23

Relatório AA

2020/2021

Maior eficácia do regulamento interno na resolução de 

problemas - Questionários PD 2.º e 3.º CEB
Documentos

24

Relatório AA

2020/2021

O grupo disciplinar deve discutir, refletir e avaliar as 

estratégias de ensino - Grelha AA 2.º e 3.º CEB e Ensino 

Secundário

Ensino/Aprendizagem

Melhorar a eficácia dos circuitos de 

comunicação interna e externa

Melhorar os documentos estruturantes do 

Agrupamento, simplificando a 

documentação existente

Melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem no contexto da gestão 

curricular flexível e da escola inclusiva
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25

Relatório AA

2020/2021

As associações de pais/encarregados de educação devem ser 

parceiras ativas no processo educativo - Grelha AA 1.º, 2.º e 

3.º CEB e Ensino Secundário, Questionários PD 2.º e 3.º CEB e 

Ensino Secundário, Questionários Assistentes Operacionais

Agrupamento e Questionários Assistentes Técnicos

Ensino/Aprendizagem

26

Relatório AA

2020/2021

A coadjuvação deve ser uma estratégia facilitadora da 

implementação da diferenciação pedagógica em sala de aula - 

Grelha AA 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

27

Relatório AA

2020/2021

O Agrupamento deve continuar a organizar de forma 

satisfatória a modalidade de ensino a distância - Grelha AA 

Agrupamento

Ensino/Aprendizagem

28

Relatório AA

2020/2021

O Agrupamento deve promover a excelência dos seus alunos, 

valorizando os que se destacam pelas suas atitudes de 

cidadania, resultados académicos, desportivos ou artísticos - 

Questionários PD 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

29

Relatório AA

2020/2021

Os alunos devem contribuir para a conservação, higiene e 

segurança das instalações da Escola - Grelha AA 2.º e 3.º CEB 

e Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

30

Relatório AA

2020/2021

O professor deve usar os recursos tecnológicos (computador, 

projetor, leitor áudio, …) existentes na sala de aula como 

apoio às aprendizagens  - Grelha AA 1.º CEB

Ensino/Aprendizagem

31

Relatório AA

2020/2021

Melhorar a qualidade do ensino a distância - Questionários 

Alunos Ed. Pré-escolar e Ensino Secundário
Ensino/Aprendizagem

32

Relatório AA

2020/2021

O Agrupamento deve promover uma educação para a saúde e 

preservação do ambiente - Questionários PD 2.º e 3.º CEB e 

Questionários Assistentes Operacionais 2.º e 3.º CEB

Ensino/Aprendizagem

33

Relatório AA

2020/2021

Deverá verificar-se uma melhoria nos resultados da avaliação 

externa da IGEC - Grelha AA Agrupamento
Ensino/Aprendizagem

34

Relatório AA

2020/2021

Deverá verificar-se uma diminuição da diferença entre as 

classificações internas e externas (desnivelamento entre as 

notas internas - CIF e avaliação externa) - Grelha AA 1.º, 2.º e 

3.º CEB e Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

35

Relatório AA

2020/2021

A taxa de ingresso na universidade deve evoluir 

positivamente - Grelha AA Ensino Secundário
Ensino/Aprendizagem

36

Relatório AA

2020/2021

A taxa de integração no mundo do trabalho deve evoluir 

positivamente - Grelha AA Ensino Secundário
Ensino/Aprendizagem

Melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem no contexto da gestão 

curricular flexível e da escola inclusiva
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37

Relatório AA

2020/2021

A percentagem de alunos retidos por faltas deve continuar a 

diminuir - Grelha AA 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário
Ensino/Aprendizagem

38

Relatório AA

2020/2021

A oferta educativa deve ser adequada às necessidades de 

formação dos alunos - Grelha AA Agrupamento e 

Questionários PD Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

39

Relatório AA

2020/2021

A percentagem de aulas com coadjuvação pedagógica deve 

evoluir positivamente - Grelha AA 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino 

Secundário

Ensino/Aprendizagem

40

Relatório AA

2020/2021

A percentagem de alunos que obtêm positiva nos exames 

nacionais do 12.º ano após um percurso sem retenções nos 

10.º e 11.º anos deve evoluir positivamente - Grelha AA 

Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

41

Relatório AA

2020/2021

A percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas 

nacionais do 9.º ano após um percurso sem retenções nos 7.º 

e 8.º anos deve evoluir positivamente - Grelha AA 2.º e 3.º 

CEB

Ensino/Aprendizagem

42

Relatório AA

2020/2021

O pessoal docente deve desenvolver habitualmente o 

trabalho em equipa, entreajudando-se e trocando 

experiências - Grelha AA 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

43

Relatório AA

2020/2021

O desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e de 

articulação curricular deve ser sustentado em práticas de 

planeamento conjunto de estratégias de ensino e de 

aprendizagem (incluindo os procedimentos, técnicas e 

instrumentos de avaliação) Grelha AA 1.º, 2.º e 3.º CEB e 

Ensino Secundário e Questionários PD 2.º e 3.º CEB

Ensino/Aprendizagem

44

Relatório AA

2020/2021

O pessoal docente deve participar em reuniões com vista a 

proceder à articulação curricular - Grelha AA Agrupamento
Ensino/Aprendizagem

45

Relatório IGEC

2014/2015

A promoção da articulação curricular, vertical e horizontal, 

perspetivando-a ao nível do planeamento, da realização e da 

avaliação do processo de ensino e de aprendizagem

Ensino/Aprendizagem

46

Relatório AA

2020/2021

Maior impacto do trabalho da biblioteca escolar nas atitudes 

e competências dos alunos, no âmbito da leitura e da literacia 

- Questionários PD 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Ensino/Aprendizagem

47

Relatório AA

2020/2021

Maior impacto do trabalho da biblioteca escolar nas atitudes 

e competências das crianças - Questionários PD

Ed. Pré-escolar

Ensino/Aprendizagem

Melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem no contexto da gestão 

curricular flexível e da escola inclusiva
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48

Relatório IGEC

2014/2015

A implementação da supervisão da prática letiva em sala de 

aula e de dinâmicas de reforço da interação entre os docentes 

como mecanismos de melhoria da ação educativa e do 

desenvolvimento profissional

Ensino/Aprendizagem

49

Relatório AA

2020/2021

A percentagem dos alunos que conclui o 2.º ciclo dois anos 

após a entrada no 5.º ano deve evoluir positivamente - Grelha 

AA 2.º e 3.º CEB

Ensino/Aprendizagem

50

Relatório IGEC

2014/2015

A identificação dos fatores de sucesso e de insucesso 

inerentes ao processo de ensino e de

aprendizagem para a implementação de ações mais eficazes 

na melhoria dos resultados

Ensino/Aprendizagem

51

Relatório IGEC

2014/2015

A consolidação de procedimentos que permitam uma 

aferição das dinâmicas avaliativas, com

maior enfoque na regularidade e na diversidade da sua 

vertente formativa, e a monitorização

da aplicação dos critérios definidos enquanto garante do rigor 

e da equidade da avaliação

Ensino/Aprendizagem

52

Relatório AA

2020/2021

Adequar o plano de formação às necessidades do pessoal 

docente, no âmbito didático e metodológico e proceder à sua 

divulgação - Questionários PD Ed. Pré-escolar e Ensino 

Secundário

Formação

53

Relatório AA

2020/2021

O Agrupamento deve definir políticas de formação contínua 

do pessoal docente e planos de melhoria em resposta à 

identificação de áreas de debilidade - Questionários PD

Ed. Pré-escolar e Ensino Secundário

Formação

54

Relatório AA

2020/2021

A percentagem de participação do pessoal não docente em 

ações de formação deve evoluir positivamente - Grelha AA 

Agrupamento

Formação

55

Relatório AA

2020/2021

O chefe do pessoal deve ser competente na forma como gere 

o serviço - Grelha AA 2.º e 3.º CEB e Questionários Assistentes 

Técnicos

Gestão de Recursos Humanos

56

Relatório AA

2020/2021

O pessoal não docente deve reunir para acertar metodologias 

e estratégias relativas ao cumprimento das suas funções - 

Grelha AA Agrupamento, Questionários Assistentes 

Operacionais Ed. Pré-escolar e 2.º e 3.º CEB e Questionários 

Assistentes Técnicos

Gestão de Recursos Humanos

Melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem no contexto da gestão 

curricular flexível e da escola inclusiva

Melhorar o dignóstico e a seleção de ações 

de formação adequadas às necessidades do 

pessoal docente e não docente

Gerir de forma mais eficiente  os recursos 

humanos disponíveis no Agrupamento
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57

Relatório AA

2020/2021

Cerca de 40% dos pais/encarregados de educação não sabem 

se a Escola resolve bem as situações de indisciplina (melhorar 

a divulgação da informação) - Questionários EE

Ensino Secundário

Indisciplina

58

Relatório AA

2020/2021

Diminuir os casos de indisciplina - Questionários Assistentes 

Operacionais 2.º e 3.º CEB
Indisciplina

59

Relatório AA

2020/2021

Melhorar a comunicação entre os assistentes operacionais e a 

direção - Questionários Assistentes Operacionais 2.º e 3.º CEB
Liderança

60

Relatório AA

2020/2021

Dar a conhecer as parcerias estratégicas estabelecidas entre o 

Agrupamento e as entidades locais - Questionários 

Assistentes Operacionais Ed. Pré-escolar e 2.º e 3.º CEB

Liderança

61

Relatório AA

2020/2021

As sugestões e críticas dos alunos devem ser tidas em 

consideração - Grelha AA 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino 

Secundário

Liderança

62

Relatório AA

2020/2021

O número de pais/encarregados de educação presente nas 

reuniões com o diretor de turma deve evoluir positivamente - 

Grelha AA 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Liderança

63

Relatório AA

2020/2021

A direção deve implicar o pessoal docente na estratégia do 

Agrupamento - Grelha AA Agrupamento
Liderança

64

Relatório AA

2020/2021

Os critérios de distribuição de serviço do pessoal não docente 

devem ser mais claros e adequados - Questionários 

Assistentes Operacionais Ed. Pré-escolar e Questionários 

Assistentes Técnicos

Liderança

65

Relatório AA

2020/2021

Maior rotatividade dos postos de trabalho - Questionários 

Assistentes Técnicos
Liderança

66

Relatório AA

2020/2021

O pessoal não docente deve ser envolvido em projetos de 

dimensão educativa - Grelha AA 2.º e 3.º CEB e Ensino 

Secundário, Questionários PD 2.º e 3.º CEB e Ensino 

Secundário, Questionários Assistentes Operacionais 1.º, 2.º e 

3.º CEB e Ensino Secundário e Questionários Assistentes 

Técnicos

Liderança

67

Relatório AA

2020/2021

A direção deve implementar mais medidas, propostas pelo 

pessoal não docente, que melhorem os serviços prestados à 

comunidade e proceder à sua divulgação - Questionários 

Assistentes Operacionais Ed. Pré-escolar e 2.º e 3.º CEB

Liderança

Prevenir e resolver a indisciplina

Melhorar os níveis/áreas de liderança do 

Agrupamento 
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68

Relatório AA

2020/2021

O pessoal não docente deve continuar a introduzir melhorias 

no seu trabalho que permitam aumentar a satisfação dos 

alunos/crianças e dos pais/encarregados de educação - 

Grelha AA Agrupamento

Liderança

69

Relatório AA

2020/2021

Maior incentivo à participação dos pais/encarregados de 

educação na vida escolar dos seus educandos - Questionários 

PD 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário

Liderança

70

Relatório AA

2020/2021

Maior participação dos pais/encarregados de educação nas 

atividades da Escola/Jardim de Infância - Questionários 

Alunos Ensino Secundário e Questionários EE Agrupamento

Liderança

71

Relatório IGEC

2014/2015

A implementação de ações de melhoria que respondam de 

forma adequada às necessidades do Agrupamento e a criação 

de mecanismos sistemáticos e generalizados para a sua 

monitorização, que garantam a sustentabilidade da 

autoavaliação como um efetivo processo de aperfeiçoamento 

contínuo

Liderança

72

Relatório AA

2020/2021

O pessoal docente deve solicitar a participação/apoio dos 

funcionários nos seus projetos e atividades - Questionários 

Assistentes Operacionais 2.º e 3.º CEB e Questionários 

Assistentes Técnicos

Recursos e Instalações

73

Relatório AA

2020/2021

A gestão das instalações, espaços e equipamentos deve ser 

adequada às necessidades dos alunos/crianças e 

funcionalidade dos serviços - Grelha AA Agrupamento, 

Questionários PD 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário e 

Questionários Assistentes Operacionais Ed. Pré-escolar e 2.º e 

3.º CEB

Recursos e Instalações

74

Relatório AA

2020/2021

Os serviços de apoio (biblioteca, serviços de administração 

escolar, bar, atendimento aos pais/encarregados de 

educação, reprografia) devem ser geridos de forma eficaz - 

Grelha AA Agrupamento, Questionários Assistentes 

Operacionais Ed. Pré-escolar e Questionários Assistentes 

Técnicos

Recursos e Instalações

75

Relatório AA

2020/2021

As refeições do refeitório devem ser de qualidade - Grelha AA 

2.º e 3.º CEB e Questionários Alunos Ed. Pré-escolar, 1.º, 2.º e 

3.º CEB

Recursos e Instalações

76

Relatório AA

2020/2021

A Escola/Jardim de Infância deve possuir um plano de 

emergência - Grelha AA Agrupamento e Questionários EE 

Agrupamento

Recursos e Instalações

Melhorar os níveis/áreas de liderança do 

Agrupamento 

Melhorar os recursos e as instalações 

Tabela 1 – Identificação das ações de melhoria

MMA © 2011



2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 5

2.2.

Urgência Capacidade Tendência Satisfação Pontuação

1 5 5 5 5 625

2 5 5 5 5 625

Melhorar a eficácia dos circuitos de comunicação interna e externa

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem no contexto da gestão curricular flexível e da 

escola inclusiva

Se não for resolvido, 

o agravamento é imediato

Impacto elevado na satisfação da 

comunidade educativa

Tabela 2 – Pontuação utilizada na priorização das ações de melhoria

No quadro seguinte pontuam-se as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.

Ação de melhoria

Sem tendência a piorar (não vai piorar 

ou pode até melhorar)

Improvável impacto na satisfação da 

comunidade educativa

Urgente 

(o mais cedo possível)

Impacto médio na satisfação da 

comunidade educativa

Requer um número razoável de recursos e/ou 

não depende totalmente de fatores externos à 

organização escolar

Se nada for feito, vai piorar a médio 

prazo
3

5
Extremamente urgente

(é necessária um ação imediata)

Requer recursos que a organização escolar 

possui e não depende de fatores externos à 

organização escolar

0
Sem urgência

(não tem pressa, pode esperar)

Requer um número significativo de recursos 

que a organização escolar não possui e/ou 

depende de fatores externos à organização 

escolar

Matriz de priorização das ações de melhoria

A priorização das ações de melhoria baseou-se na aplicação do modelo CAF e da matriz GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Esta, 

consiste em combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações foram ordenadas de acordo 

com a urgência da ação; a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a dependência (ou não) de fatores externos à organização 

escolar;  a tendência de progressão/regressão da ação de melhoria; a contribuição da ação na melhoria da satisfação da comunidade 

educativa.

Pontuação Urgência Capacidade Tendência Satisfação
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3 5 5 3 5 375

4 3 5 3 5 225

5 3 3 3 5 135

6 3 0 3 3 0

7 5 3 0 3 0

8 5 0 5 5 0

Melhorar o dignóstico e a seleção de ações de formação adequadas às necessidades do pessoal 

docente e não docente

Gerir de forma mais eficiente  os recursos humanos disponíveis no Agrupamento.

Melhorar os níveis/áreas de liderança do Agrupamento 

Tabela 4 – Lista de ações de melhoria a implementar

Melhorar os recursos e as instalações 

Tabela 3 – Priorização das ações de melhoria

Neste quadro apresentam-se as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):

Ação de melhoria

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem no contexto da gestão curricular flexível e da escola inclusiva

Melhorar a eficácia dos circuitos de comunicação interna e externa

Melhorar os níveis/áreas de liderança do Agrupamento 

Melhorar os documentos estruturantes do Agrupamento, simplificando a documentação existente

Prevenir e resolver a indisciplina
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 6

2.3. Enquadramento das ações de melhoria nos Critérios da CAF Educação e nos Domínios da Avaliação Externa

Ação de melhoria Domínios da Avaliação Externa Critérios da CAF Educação

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem no contexto da 

gestão curricular flexível e da escola inclusiva
Prestação de Serviço Educativo e Resultados 5, 6 e 9

Melhorar a eficácia dos circuitos de comunicação interna e 

externa + Melhorar os níveis/áreas de liderança do 

Agrupamento

Liderança e Gestão Transversal

Tabela 5 – Ações de melhoria na CAF e Avaliação Externa
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2. Plano de Ações de Melhoria Intermédio Pág. 7

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.1. Ação de Melhoria 1

Estado atual

Data Estado

Março de 2022 AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
("Identificação AM")

Consolidar ou generalizar, a avaliação formativa nas práticas do processo de ensino e aprendizagem (fonte: Relatório IGEC 2014/2015; Plano Inovação 2021/2022; PADDE 

2021/2023)

Implementar a supervisão/acompanhamento da prática letiva em sala de aula com vista à melhoria do processo de ensino/aprendizagem (fonte: Relatório IGEC 2014/2015)

Melhorar a participação de grupos minoritários nas atividades escolares/comunidade escolar (fonte: Projeto Educativo 2020/24)

Liliana Silva

Susana Pinto

Teresa Martins

Vitor Silva

Designação da ação de melhoria

Melhorar o processo de ensino e aprendizagem no contexto da gestão curricular flexível e da escola inclusiva

Coordenadores da Equipa Operacional (EAA) Elementos da Equipa Operacional

Cristina Pereira

Susana Filipe

Susana Matias

Carla Queiroz

Isabel Anjos
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Evidências

Apresentação multimédia para a sensibilização

Grelha de observaçãoRealizado
Conceção, até ao final do mês de janeiro de 2022, de uma “grelha de observação de boas 

práticas” focada na avaliação formativa e no feedback .

Criar, até ao final do mês de janeiro 

de 2022,  1 “grelha de observação de 

boas práticas de avaliação formativa 

e feedback”

Metas gerais
(metas de sucesso/impacto)

20% dos docentes do agrupamento formarem um par pedagógico para observação de aulas.

Melhorar os resultados escolares dos alunos de etnia cigana em 15% relativamente a 2020/2021.

40% dos alunos refugiados que integraram o agrupamento em 2021/22 conseguirem compreender a língua portuguesa.

Estado Atividades/Estratégias Metas de execução

Realizado
Sensibilização de observados e de observadores em reunião de conselho pedagógico e 

reunião de departamento.

Apresentar a sensibilização ao 

conselho pedagógico e aos 

departamentos até ao final do mês 

de janeiro

Aplicar a avaliação formativa e promover a prática da avaliação por meios digitais possibilitando um feedback imediato ao aluno e à família (fonte: Relatório de Autoavaliação 

2020/2021, Plano Inovação 2021/2022 e PADDE 2021/2023)

Promover o uso de ferramentas digitais como estratégia ativa que permita construir trajetos de aprendizagem individualizados (alunos) mais autónomos (fonte: PADDE 

2021/2023).

A promoção da articulação curricular, vertical e horizontal (fonte: Relatório IGEC 2014/2015; Relatório de Autoavaliação 2020/2021; Plano Inovação 2021/2022 e PADDE 

2021/2023) 

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Reforçar o desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e de articulação curricular deve ser sustentado em práticas de planeamento conjunto de estratégias de ensino e de 

aprendizagem.

Divulgar e partilhar as melhores práticas.

Valorizar aprendizagens fora do contexto da sala de aula em todos os contextos de Ensino.

Valorizar os saberes dos pais, das famílias e da comunidade educativa.

Reforçar parcerias existentes.
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Nº de aulas observadas e nº de participantes/ 

registos das observações

Nº de reuniões/ síntese das reuniões

Apresentação multimédia dos resultados

Resultados escolares dos alunos visados.

Sínteses das reuniões

Relatos dos alunos mediadores e dos alunos 

refugiados

Certificados de formação.

Critérios de Avaliação, planificações e sumários

Panificações, sumários, plataformas digitais 

utilizadas para avaliação formativa

Certificados de formação.

Em realização
Aplicar a avaliação formativa com indicação de feedback , preferencialmente através de 

meios digitais.

Avaliação formativa realizada por 

40% dos professores.

Realizado

Desenvolver ações de formação ou esclarecimento (ACD, Workshop ou oficina), visando a 

capacitação digital de toda a comunidade educativa e potenciando a autonomia dos 

utilizadores.

Realizar uma ação até maio de 2022

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

O pessoal docente utilizar instrumentos de avaliação (tarefas) diversificados.

Utilizar pelo menos 5 instrumentos 

de avaliação (tarefas) diversificados 

por semestre

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Por realizar
Seleção de alunos mentores para acompanhamento e integração dos alunos refugiados 

quando chegam ao agrupamento.

Implementar estratégias de 

mentoria com 5 mentores para 10 

alunos refugiados

Por realizar

Realização de uma ação de formação sobre a avaliação formativa (recorrendo também a 

meios digitais) para a autorregulação e a melhoria da qualidade das aprendizagens dos 

alunos. 

Realização de 1 ação de formação 

até maio de 2022.

Em realização

Reuniões de implementação do Projeto ABC - inclusão dos alunos refugiados
Realizar pelo menos 3 reuniões até 

maio de 2021/22

Por realizar
Partilha e análise, em departamento curricular, das experiências e resultados das 

observações de aulas entre pares.

Realizar 1 reunião de partilha e 

análise, em departamento curricular

Em realização
Promover encontros com elementos de referência da comunidade cigana e ou a Techari - 

Associação Nacional e Internacional Cigana com vista à melhoria dos resultados escolares.
Realizar 2 encontros

Em realização

Reflexão entre observador e observado com enfoque no impacto/eficácia das estratégias 

de avaliação formativa e feedback  privilegiadas.

Realizar pelo menos 1 reunião entre 

observador e observado

Em realização
Observação de aulas entre pares pedagógicos (supervisão horizontal), numa perspetiva de 

divulgação de boas práticas observadas.

Observar pelo menos 2 aulas entre 1 

par pedagógico de docentes do 

mesmo conselho de 

turma/ano/escola até maio de 

2021/22

Em realização

A sensibilização para a mudança. Envolvimento dos professores.

O envolvimento de toda a comunidade educativa. Confusão entre supervisão e avaliação.

O empenho dos alunos das minorias. Envolvimento da comunidade de etnia cigana.
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Desenvolvimento de práticas de partilha entre professores.

Realização de reuniões de trabalho no âmbito do projeto ABC e dos mediadores de etnia cigana.

Constrangimentos surgidos

Ponto de situação intermédio (Março de 2022)

Melhorias conseguidas

Elementos da comunidade educativa envolvidos Custos estimados

Instrumentos/mecanismos de monitorização

Reuniões da equipa operacional

Registos de evidências

Atas de departamento/ grupo disciplinar/conselho de escola/ conselho pedagógico

Observatório de Qualidade.

União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela

Abril e Junho

Abril e Junho

Maio de 2022. 

Tempo necessário para executar todas as tarefas.

Alguma resistência à implementação de novas práticas.

Dificuldades na utilização de ferramentas e recursos tecnológicos por parte de alguns 

docentes.

Data de início Data de conclusão

novembro/2021 julho/2022

Centro de Formação de Loures Oriental 

Techari - Associação Nacional e Internacional Cigana

Universidade do Porto

Centro de Acolhimento para Refugiados

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Datas para a monitorização

janeiro, março, abril e junho

Disponibilidade dos alunos mediadores.
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Aspetos a aprofundar (aspetos em que importa focar o desenvolvimento de cada atividade futuramente)

O conceito de avaliação formativa vs avaliação sumativa.

Utilização de ferramentas digitais.

Dificuldade de conciliação de horários para participação em ações de partilha de boas práticas.
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2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.2. Ação de Melhoria 2

Identificação dos principais aspetos a melhorar
("Identificação AM")

Desenvolver uma página Web do agrupamento mais apelativa, intuitiva e organizada (fonte: Relatório de Autoavaliação 2020/2021 e PADDE 2021/2023)

Promover a formação e comunicação do Pessoal Não Docente na ação educativa (fonte: Relatório de Autoavaliação 2020/2021)

Fomentar o envolvimento e a apresentação de propostas de melhoria a introduzir nas áreas da responsabilidade do Pessoal Não Docente (fonte: Relatório de Autoavaliação 

2020/2021) 

Estado atual

Data Estado

Março de 2022 AM em desenvolvimento

José Múrias

Mª José Núncio 

Maria Manuela Correia

Designação da ação de melhoria

Melhorar a eficácia dos circuitos de comunicação interna e externa + Melhorar os níveis/áreas de liderança do Agrupamento 

Coordenadores da Equipa Operacional (EAA) Elementos da Equipa Operacional

Cidália Reis

Cristina Oliveira

M.ª João Rodrigues

Ricardo Pires

M.ª José Rego

Ana Francisco

Catarina Manteigas
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Evidências

Página Web

Convite /convocatória para a ação

Convite, registos audiovisuais e a página Web

Questionários de satisfação

Registos audiovisuais

Registos das reuniões

Registos das reuniões

Realização de reuniões entre as equipas de PND e/ou equipa operacional da AM2
Realizar duas reuniões até maio de 

2022

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

A sensibilização para a mudança na comunicação Envolvimento do Pessoal Não Docente

Tempo necessário para executar todas as tarefas

Resistência à implementação de novas práticas.

Data de conclusão

O envolvimento de toda a comunidade educativa

Recursos afetos à implementação e melhoria

Rentabilização de conhecimentos técnicos

Data de início

Nova atividade Realização de ação de formação, destinada às Assistentes Técnicas do agrupamento.
Realizar uma ação de formação até 

junho de 2022

Realizado Realização de ações de formação, destinada às Assistentes Operacionais do agrupamento.
Realizar duas ações de formação até 

maio de 2022

Realizado
Dinamização de eventos que promovam a coesão, entreajuda e iniciativa na equipa das 

Assistentes Operacionais.

Realizar dois eventos até maio de 

2022

Realizado

Estado

Realização de sessão de apresentação da página Web. Realizar uma sessão até maio 2022

Em realização Construção de uma nova página Web. Até final de maio de 2022

Por realizar Realização de ação de formação para a equipa que introduz conteúdos na página Web.
Realizar uma ação de formação até 

maio de 2022

Por realizar

Atividades/Estratégias Metas de execução

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Melhorar as competências dos profissionais para responder às necessidades individuais dos aprendentes e para lidar com a sua diversidades social, cultural e linguística

Melhorar as competências ao nível da gestão e direção do agrupamento 

Complementar as tarefas que se realizam no espaço escolar, valorizando o trabalho de equipa, o respeito mútuo e a tolerância
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Melhorar a comunicação interna entre as várias estruturas do agrupamento.

Valorização do trabalho de equipa, tolerância, respeito mútuo e partilha de vivências profissionais.

Participação ativa de todos os elementos da comunidade escolar envolvidos na AM2.

Competências profissionais de comunicação.

Constrangimentos surgidos

Custos elevados associados a eventuais ações de formação.

Compatibilização dos momentos propícios à realização das ações de formação.

Ponto de situação intermédio (Março de 2022)

Melhorias conseguidas

Envolvimento do PND nas atividades realizadas.

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

Desenvolvimento de competências do âmbito da inteligência emocional.

Registos de evidências Abril e Junho

Questionários de satisfação Abril e Junho

Observatório de Qualidade. Maio de 2022.

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Reuniões da equipa operacional janeiro, março, abril e junho

Elementos da comunidade educativa envolvidos

Projeto EPIS (Empresários pela Inclusão Social)

Centro de Formação Loures Oriental

julho / 2022

Custos estimados

novembro / 2021
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