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As organizações escolares devem revelar práticas consistentes e sistemáticas de recolha de informação do seu desempenho e é manifesta a

importância atribuída à autoavaliação como forma de autorregulação e promoção da melhoria contínua.

O Projeto de Ações de Melhoria (PAM) resulta do relatório da autoavaliação, baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da própria

organização escolar. O PAM pode ainda incorporar ações de melhoria identificadas noutras ferramentas de autoavaliação (ex: autoavaliação da

Biblioteca Escolar), bem como do Relatório da Avaliação Externa.

Estes procedimentos, devem ser efetuados de forma intencional e sistemática, mostrando que as dinâmicas de autoavaliação estão interiorizadas e

que o processo é sustentável, permitindo a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas

profissionais, com repercussões positivas nas condições da prestação do serviço educativo.

O PAM é determinado pelas ações de melhoria selecionadas pela equipa de autoavaliação e deve conduzir diretamente ao projeto de ações para

melhorar o desempenho da organização escolar. Assim, a partir dos resultados obtidos são delineadas, priorizadas e divulgadas ações de melhoria,

havendo responsáveis para a monitorização de cada uma delas. De acordo com a cronologia estabelecida, vão sendo implementadas e produzindo

efeitos.

De facto, o PAM é um dos principais objetivos da autoavaliação e as ações que constam do projeto representam atividades fundamentais para o bom

desempenho das pessoas e da própria organização escolar. Estas ações, no seu conjunto, representam aquilo que poderá determinar, de forma

positiva ou negativa, a identificação e o empenho das pessoas nos objetivos de melhoria do serviço, assim como mostrar à organização escolar que o

esforço que lhes foi solicitado ao longo de todo este processo tem, de facto, resultados concretos.
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Tabela 1 – Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”

Estrutura do documento “Projeto de Ações de Melhoria Inicial”

O relatório de autoavaliação tem como objetivo apoiar a direção na implementação de um conjunto de ações que permitam melhorar o desempenho

organizacional, através da definição de um Projeto de Ações de Melhoria, contribuindo assim para uma maior qualidade, eficiência e eficácia da

organização escolar.

Os aspetos a melhorar são analisados pela equipa de autoavaliação e de seguida são priorizados como ações de melhoria. O PAM deve ser integrado no

planeamento estratégico da organização escolar (Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades), sendo fundamental a sua divulgação e efetiva

implementação.

Vejamos a estrutura do PAM:
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3.1. Enquadramento estratégico das ações de melhoria

Relatório de avaliação externa

A equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as seguintes:

* 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;

* 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;

* 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;

* 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;

* 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;

* 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.

Para além do relatório de autoavaliação a equipa poderá encontrar outros aspetos a melhorar decorrentes de outros documentos

considerados importantes e estratégicos para a organização escolar (ex: Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, Projeto

Curricular, relatório de avaliação da biblioteca escolar, relatório da avaliação externa...). Assim, descreva sumariamente esses (s)

documento (s) estratégico (s):
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3.2. Identificação das ações de melhoria

Para ordenar os aspetos a melhorar de acordo com a área de melhoria, clique aqui

Fonte Aspetos a melhorar Áreas de melhoria Ações de melhoria

1

Relatório AA

O coordenador de departamento deverá melhorar a forma como 

assegura com outras estruturas de orientação educativa a articulação 

vertical

ARTICULAÇÃO CURRICULAR

2
Relatório AA

Os docentes devem melhorar a forma como participam na articulação 

entre os diferentes ciclos/valências
ARTICULAÇÃO CURRICULAR

3
Relatório AA

Aperfeiçoar a estratégia de renovação das práticas pedagógicas que 

estimulem a interação entre departamentos
ARTICULAÇÃO CURRICULAR

4

Relatório AA

O agrupamento quer intensificar e promover melhores práticas de 

articulação horizontal e vertical, potenciando a sequencialidade das 

aprendizagens e o cumprimento do currículo ao longo do percurso 

escolar dos alunos

ARTICULAÇÃO CURRICULAR

5

Relatório AA
Os professores que lecionam a mesma disciplina devem reunir e acordar 

metodologias e estratégias ajustadas à realidade escolar
ARTICULAÇÃO CURRICULAR

6

Relatório AE

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;

ARTICULAÇÃO CURRICULAR

7

Relatório AA
O conselho geral aspira melhorar a forma como avalia o 

desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades
AUTOAVALIAÇÃO

8

Relatório AA

O chefe do pessoal não docente, em conjunto com os funcionários 

analisarão, de forma mais eficaz, o resultado do trabalho efetuado e a 

definição de medidas de melhoria

AUTOAVALIAÇÃO

No preenchimento desta tabela, deve elencar os aspetos a melhorar com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação e outros documentos identificados

na tabela 3.1.), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante. Para facilitar o passo seguinte (identificação das ações de melhoria),

deve clicar no botão "Ordenar AM por área" para ordenar os aspetos a melhorar por áreas de melhoria. Seguidamente, deve formular as ações de melhoria, garantindo que

cada área esteja associada a pelo menos uma ação de melhoria.

a) Melhorar a articulação horizontal e vertical entre os 

vários ciclos, na promoção da melhoria dos resultados 

escolares

b) Melhorar os processos de autoavaliação, visando a 

melhoria do desempenho do Agrupamento;

ORDENAR AM por área 



9

Relatório AA

O coordenador de estabelecimento, em conjunto com o pessoal não 

docente analisarão, de forma mais eficaz, o resultado do trabalho 

efetuado e a definição de medidas de melhoria

AUTOAVALIAÇÃO

10
Relatório AA

Avaliar a eficácia e relevância da estratégia e dos planos de ação 

desenvolvidos
AUTOAVALIAÇÃO

11
Relatório AA

O agrupamento pretende melhorar a forma como identifica, analisa e 

supera os obstáculos para a inovação
AUTOAVALIAÇÃO

12

Relatório AA

O pessoal não docente deverá melhorar a forma como participa nos 

planos de melhoria do agrupamento, uma vez que pode dar a sua 

opinião e ser escutado

AUTOAVALIAÇÃO

13
Relatório AA

Medir, com maior periodicidade, a perceção do pessoal não docente 

sobre os vários aspetos do seu funcionamento
AUTOAVALIAÇÃO

14

Relatório AA

A avaliação dos resultados efetuada deverá conduzir a uma maior 

reflexão sobre a adequação das metodologias utilizadas e os apoios 

educativos proporcionados

AUTOAVALIAÇÃO

15

Relatório AE

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 

AUTOAVALIAÇÃO

16

Relatório AA
Melhorar a comunicação entre a direção e o pessoal docente, 

fomentando um ambiente de confiança e solidariedade 
COMUNICAÇÃO

17

Relatório AA
A direção reconhecer o que o pessoal não docente faz bem feito e 

fornecer orientações nos aspetos que precisa de melhorar
COMUNICAÇÃO

18
Relatório AA

O agrupamento procurar a divulgação pública, a reputação e o 

reconhecimento da organização e dos seus serviços
COMUNICAÇÃO

19
Relatório AA

Cerca de 40% dos assistentes operacionais não sabem se a direção 

distribui o serviço de acordo com a estratégia do agrupamento 

(melhorar a divulgação de informação)

COMUNICAÇÃO

20
Relatório AA

Cerca de 35% dos assistentes operacionais não sabem se a direção 

privilegia o apoio às atividades educativas na organização do trabalho do 

pessoal não docente (melhorar a divulgação de informação)

COMUNICAÇÃO

21

Relatório AA
Maior reconhecimento do esforço e do sucesso do pessoal não docente 

como forma de incentivar o seu envolvimento e responsabilidade
COMUNICAÇÃO

22
Relatório AA A direção promover a comunicação entre os funcionários COMUNICAÇÃO

23
Relatório AA

Cerca de 40% dos assistentes operacionais do ensino secundário não 

sabem se a direção estabelece protocolos com outros agrupamentos, 

centros de formação e instituições universitárias, no sentido de 

COMUNICAÇÃO

b) Melhorar os processos de autoavaliação, visando a 

melhoria do desempenho do Agrupamento;

c) Melhorar a comunicação interna e externa



24

Relatório AA

Cerca de 35% dos assistentes operacionais do ensino secundário não 

sabem se o agrupamento demonstra recetividade às ideias, sugestões e 

reclamações de alunos e pais/encarregados de educação, 

COMUNICAÇÃO

25

Relatório AA

A maioria dos assistentes operacionais não sabem se o agrupamento 

gere adequadamente os recursos financeiros disponíveis (melhorar a 

divulgação de informação)

COMUNICAÇÃO

26

Relatório AA
Melhorar a difusão da informação entre os diversos órgãos e destes em 

cascata a todos os interessados
COMUNICAÇÃO

27
Relatório AA Melhorar os meios de comunicação com a comunidade educativa COMUNICAÇÃO

28

Relatório AA

Cerca de 30% dos assistentes operacionais não sabem se a direção tem 

criados canais de comunicação interna para divulgar objetivos, planos e 

atividades do agrupamento (melhorar a divulgação de informação)

COMUNICAÇÃO

29

Relatório AA
Incentivar os assistentes operacionais a manterem-se informados sobre 

a vida do agrupamento e sobre as deliberações dos órgãos de gestão
COMUNICAÇÃO

30

Relatório AA

Cerca de 35% dos assistentes operacionais não sabem se o agrupamento 

identifica, analisa e supera constantemente os obstáculos para a 

inovação (melhorar a divulgação da informação)

COMUNICAÇÃO

31

Relatório AA Maior apoio e simpatia por parte dos funcionários COMUNICAÇÃO

32
Relatório AA

Cerca de 40% dos pais/encarregados de educação não sabem se os seus 

representantes participam na elaboração do Regulamento Interno 
COMUNICAÇÃO

33

Relatório AA

Cerca de 35% dos pais/encarregados de educação não sabem se os seus 

representantes participam na elaboração do Projeto Educativo 

(melhorar a divulgação da informação)

COMUNICAÇÃO

34
Relatório AA

A maioria do pessoal docente não sabe se o agrupamento acompanha o 

percurso escolar dos alunos, conhecendo as suas colocações nos 
COMUNICAÇÃO

35

Relatório AA
Cerca de 40% dos alunos não sabem se o agrupamento organiza-se para 

diminuir o insucesso escolar (melhorar a divulgação da informação)
COMUNICAÇÃO

36

Relatório AA

Cerca de 40% dos alunos não sabem se o serviço de psicologia e 

orientação (SPO) está disponível para o atendimento personalizado dos 

alunos (melhorar a divulgação da informação)

COMUNICAÇÃO

c) Melhorar a comunicação interna e externa



37

Relatório AA

Melhorar a forma como as opiniões dos alunos são tidas em conta na 

organização das atividades do agrupamento (visitas de estudo, projetos, 

exposições, feiras, etc.)

COMUNICAÇÃO

38

Relatório AA
Divulgar os procedimentos que os alunos devem seguir em caso de 

emergência
COMUNICAÇÃO

39

Relatório AA
A maioria dos alunos não sabe se os conflitos são resolvidos com justiça 

e de forma pedagógica (melhorar a divulgação da informação)
COMUNICAÇÃO

40

Relatório AA
Melhorar a forma como as opiniões dos pais/encarregados de educação 

são tidas em consideração
COMUNICAÇÃO

41
Relatório AA

Cerca de 35% 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)

COMUNICAÇÃO

42
Relatório AA Melhorar as relações interpessoais entre a direção e o pessoal docente COMUNICAÇÃO

43

Relatório AA
Promover um espírito de tolerância, trabalho colaborativo e de partilha 

entre o pessoal não docente
COMUNICAÇÃO

44

Relatório AA
O agrupamento ambiciona melhorar a forma como divulga as suas 

atividades na comunidade local
COMUNICAÇÃO

45

Relatório AA

O agrupamento tem um site na internet que deverá ser melhorado com 

uma descrição mais detalhada das suas atividades e outras informações 

de interesse

COMUNICAÇÃO

46

Relatório AA

Cerca de 40% dos assistentes operacionais não sabem se o agrupamento 

economiza recursos sem diminuir a qualidade do serviço (melhorar a 

divulgação de informação)

COMUNICAÇÃO

47

Relatório AA
As situações de indisciplina devem ser analisadas de forma sistemática 

por forma a conduzirem à formulação de estratégias de melhoria
DISCIPLINA

48
Relatório AA

A relação entre os professores e os alunos deve continuar a ser 

melhorada
DISCIPLINA

c) Melhorar a comunicação interna e externa

d) Reforço de estratégias de regulação dos comportamentos 

no contexto escolar

e) Promoção da disciplina e prevenção da indisciplina



Relatório AA
Os alunos não contribuem para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da escola
DISCIPLINA

Relatório AA
Os alunos contribuírem para a conservação, higiene e segurança das 

instalações da escola
DISCIPLINA

Relatório AA
Melhorar a atuação da escola perante situações de bullying e proceder à 

sua divulgação
DISCIPLINA

Relatório AA Os alunos cumprirem com as regras de disciplina na escola DISCIPLINA

Relatório AA

O coordenador de departamento pretende melhorar a forma como 

lidera os professores do departamento na consolidação de práticas 

interdisciplinares

LIDERANÇA

Relatório AA
Maior disponibilidade da direção para a resolução dos problemas dos 

assistentes operacionais
LIDERANÇA

Relatório AA
Maior mobilização das estruturas de orientação educativa para a 

promoção do sucesso escolar, por parte do conselho pedagógico
LIDERANÇA

Relatório AA
O coordenador de departamento deverá melhorar a forma como 

promove o trabalho de equipa e de colaboração entre os professores
LIDERANÇA

Relatório AA
Melhorar a atuação do chefe do pessoal não docente/coordenador de 

estabelecimento fomentando um bom ambiente de trabalho
LIDERANÇA

Relatório AA A escola encorajar o pessoal não docente a trabalhar em equipa LIDERANÇA

Relatório AA Promover atividades para os pais participarem PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Relatório AA
Maior participação dos pais/encarregados de educação nas atividades 

do agrupamento
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Relatório AA
Pretende-se que o número de encarregados de educação que 

contactaram o diretor de turma/ professor titular de turma aumente
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Relatório AA
Pretende-se que o número de encarregados de educação presente nas 

reuniões de pais convocadas pelo diretor de turma/ professor titular de 
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Relatório AA

A direção ambiciona estabelecer ainda mais e melhores estratégias para 

responder às necessidades e expectativas de todos os elementos da 

comunidade educativa

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
O pessoal não docente terá de reunir com mais frequência para acertar 

metodologias e estratégias relativas ao cumprimento das suas funções
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
Melhorar a planificação e gestão das tarefas a desenvolver pelo pessoal 

não docente
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

d) Reforço de estratégias de regulação dos comportamentos 

no contexto escolar

e) Promoção da disciplina e prevenção da indisciplina

f) Promover o trabalho em equipa, de partilha e de 

orientação

g) Melhorar o nível de participação da comunidade na vida 

do agrupamento

h) Melhorar a ação da Direção ao nível do planeamento e 

estratégia do Agrupamento.

i) Rever os documentos orientadores no sentido de otimizar 

os processos e sua monitorização

j) Melhorar a eficácia da Gestão do Funcionamento do 

Pessoal não docente



Relatório AA

O Projeto Educativo ambiciona melhorar as metas definidas, os 

indicadores de medida responsáveis das ações e os instrumentos que 

permitem acompanhar e avaliar o seu cumprimento

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
As estratégias de atuação selecionadas terem em conta os recursos 

disponíveis na escola
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA

A direção definir tempos comuns nos horários dos professores com o 

objetivo de facilitar o trabalho conjunto ao nível da didática e da 

avaliação de cada disciplina

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
A direção definir critérios específicos para distribuição do serviço 

docente tendo em conta um melhor desempenho
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
Melhorar a gestão dos recursos humanos do agrupamento, tendo em 

conta os constrangimentos legais
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
A polivalência dos funcionários deverá ser potenciada, nomeadamente 

através da rotatividade dos postos de trabalho
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA

A direção aspira melhorar e amplificar os protocolos com outros 

agrupamentos, centros de formação e instituições universitárias, no 

sentido de desenvolver ações de formação

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
Melhorar a gestão de recursos financeiros tendo como primeira 

prioridade a melhoria do processo de ensino e aprendizagem
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
A direção/conselho administrativo adquirir material didático e especifico 

para o bom funcionamento dos cursos/departamentos/grupos
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA Melhorar a eficácia da gestão dos serviços de apoio PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA

Melhorar a gestão das instalações, espaços e equipamentos por forma a 

serem adequados às necessidades dos alunos e funcionalidade dos 

serviços

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
O chefe do pessoal não docente deverá ser mais flexível no sentido de 

reformular o funcionamento dos serviços quando necessário
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
O coordenador de estabelecimento ser flexível e reformular o 

funcionamento dos serviços quando necessário
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA

A direção pretende implementar um maior número de medidas 

propostas pelo pessoal não docente para que melhorem os serviços 

prestado à comunidade

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA Melhorar a prestação dos serviços da escola PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

h) Melhorar a ação da Direção ao nível do planeamento e 

estratégia do Agrupamento.

i) Rever os documentos orientadores no sentido de otimizar 

os processos e sua monitorização

j) Melhorar a eficácia da Gestão do Funcionamento do 

Pessoal não docente



Relatório AA
A organização e o funcionamento do agrupamento devem continuar a 

ser melhorados
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
O horário das turmas permitir aos alunos organizarem os tempos de 

estudo e lazer de forma a melhorar as suas aprendizagens
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
Os estabelecimentos de ensino possuírem um plano de emergência e 

realizarem simulacros anualmente
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
O agrupamento pretende continuar a melhorar a sua organização 

interna, promovendo a eficácia dos seus processos
PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA

A escola tem como objetivo conseguir contribuir de forma mais evidente 

para a diminuição do número de transferências solicitadas para outros 

estabelecimentos de ensino

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AE

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;

PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA

Relatório AA
O departamento pretende continuar a progredir na forma como avalia a 

eficácia dos materiais e dos recursos utilizados
RECURSOS

Relatório AA

O pessoal docente deverá fazer um esforço para progredir na forma 

como utiliza as tecnologias de informação e comunicação como recurso 

pedagógico e instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional

RECURSOS

Relatório AA
Os recursos tecnológicos à disposição nem sempre são suficientes e 

adequados às necessidades do pessoal docente
RECURSOS

Relatório AA
O departamento avaliar a eficácia dos materiais e dos recursos didáticos 

utilizados
RECURSOS

Relatório AA Melhorar as instalações para a prática desportiva RECURSOS

Relatório AA A escola ainda não tem boas instalações para a prática desportiva RECURSOS

Relatório AA
Melhorar as instalações da escola e o seu funcionamento/desempenho 

afim dos alunos recomendarem a escola aos seus amigos
RECURSOS

Relatório AA Maior segurança na escola RECURSOS

Relatório AA Melhorar o espaço físico da escola RECURSOS

h) Melhorar a ação da Direção ao nível do planeamento e 

estratégia do Agrupamento.

i) Rever os documentos orientadores no sentido de otimizar 

os processos e sua monitorização

j) Melhorar a eficácia da Gestão do Funcionamento do 

Pessoal não docente

k) Melhorar a qualidade dos recursos didáticos e 

pedagógicos

l) Otimizar a utilização dos recursos TIC disponibilizados

m) Melhorar as instalações e os espaços escolares

n) Aumentar os níveis de segurança nos espaços escolares



Relatório AA Melhorar a qualidade das refeições do refeitório RECURSOS

Relatório AA
Aumentar o nível de segurança na circulação dos alunos à entrada e 

saída do estabelecimento
RECURSOS

Relatório AA

Os Planos de Atividades da Turma devem ser melhorados de forma a 

refletirem a gestão das orientações curriculares e a integrarem a 

diferenciação pedagógica adequada ao grupo de modo a promover uma 

RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
As situações de insucesso devem ser analisadas de forma sistemática 

promovendo a formulação de estratégias de melhoria
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA

As reuniões de conselho de docentes/ano/conselhos de turma devem 

melhorar a forma como contribuem para a melhoria do processo de 

ensino aprendizagem

RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA

O agrupamento quer continuar a acompanhar o percurso escolar dos 

alunos, conhecendo as suas colocações nos estabelecimentos de ensino 

superior

RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
Os professores devem promover mais atividades diferenciadas de 

acordo com as possibilidades e necessidades dos alunos
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA

As metodologias de ensino adotadas pelo pessoal docente deverão 

contribuir de forma mais eficaz na obtenção de bons resultados por 

parte dos alunos

RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
Consolidar a forma como as aulas de reforço nas disciplinas com exame 

nacional contribuem para melhorar os resultados escolares dos alunos
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA

A escola ambiciona contribuir para o aumento da percentagem de 

alunos (com apoio/complemento/reforço educativo) com melhoria nas 

avaliações às disciplinas com apoio

RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola tem como objetivo conseguir contribuir de forma mais evidente 

para a diminuição das taxas do abandono escolar
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola pretende reunir esforços no sentido de conseguir contribuir 

para o aumento das taxas de sucesso escolar
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola pretende reunir esforços no sentido de conseguir contribuir 

para o aumento das taxas de transição escolar
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola pretende reunir esforços e assim contribuir para o aumento da 

média das classificações dos alunos nos exames nacionais/provas finais
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola quer melhorar a sua posição nos “rankings” dos exames 

nacionais/provas finais
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola ambiciona conseguir contribuir para a diminuição do número 

de alunos excluídos por faltas
RESULTADOS ESCOLARES

k) Melhorar a qualidade dos recursos didáticos e 

pedagógicos

l) Otimizar a utilização dos recursos TIC disponibilizados

m) Melhorar as instalações e os espaços escolares

n) Aumentar os níveis de segurança nos espaços escolares

o) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem

p) Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de 

dados escolares

q) Melhorar os resultados escolares



Relatório AA
A escola ambiciona conseguir contribuir para a diminuição do número 

de anulações de matrícula por ano escolar
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola pretende continuar a contribuir para o aumento da média das 

classificações internas dos alunos
RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AE

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;

RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AE

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;

RESULTADOS ESCOLARES

Relatório AA
A escola ambiciona promover uma melhor educação para a saúde e 

preservação do ambiente
SAÚDE E AMBIENTE

r) Promover a educação para a saúde e a educação 

ambiental

Relatório AA

Promover uma cultura de avaliação e aperfeiçoamento contínuo do 

desempenho dos profissionais, identificando os aspetos mais fracos e as 

áreas prioritárias para a melhoria do seu desempenho

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Relatório AA

O coordenador de departamento pretende exercer funções de 

supervisão formal, mas já acompanha e apoia os colegas nas práticas 

pedagógico-didáticas de forma informal

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Relatório AE

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;

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Tabela 2 – Identificação das ações de melhoria

o) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem

p) Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de 

dados escolares

q) Melhorar os resultados escolares

s) Promover a supervisão pedagógica no sentido de 

melhorar a prática pedagógica/resultados escolares
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3.3. Matriz de priorização das ações de melhoria

Depois de pontuar as ações de melhoria, ordenar por pontuação final, clicando aqui:

Urgência Capacidade Tendência Satisfação Pontuação Prioridade

Satisfação

Improvável impacto na satisfação da 

comunidade educativa

Impacto médio na satisfação da 

comunidade educativa

Impacto direto na satisfação da 

comunidade educativa

A priorização das ações de melhoria baseia-se na aplicação da matriz da CAF e de GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Assim, a forma

de priorizar as ações de melhoria consiste em combinar quatro critérios: urgência, capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as

ações de melhoria são priorizadas de acordo com a urgência da ação de melhoria, a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a

dependência (ou não) de fatores externos à organização escolar, a tendência da ação de melhoria piorar, ou seja é o potencial de

crescimento do problema, a avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema e a contribuição da ação

na melhoria da satisfação da comunidade educativa.

Extremamente urgente

(é necessária um ação imediata)

Requer recursos que a organização 

escolar possui e não depende de fatores 

externos à organização escolar

Tendência

Sem tendência a piorar (não vai piorar ou 

pode até melhorar)

Se nada for feito, vai piorar a médio prazo

Urgência

Sem urgência

(não tem pressa, pode esperar)

Urgente 

(o mais cedo possível)

Capacidade

Requer um número significativo de 

recursos que a organização escolar não 

possui e/ou depende de fatores externos 

à organização escolar

Requer um número razoável de recursos 

e/ou não depende totalmente de fatores 

externos à organização escolar

Ação de melhoria

Pontuação

0

3

5

Tabela 3 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria

Se não for resolvido, 

o agravamento é imediato

Utilizar o quadro seguinte para pontuar as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.

ORDENAR AM por pontuação 



1
5 3 5 5 375 2

2
5 3 5 5 375 8

3
5 3 5 5 375 7

4
5 5 3 5 375 3

5
5 3 5 5 375 1

6
5 3 5 5 375 4

7
5 3 5 5 375 5

8
5 5 3 5 375 6

9
3 5 3 5 225 9

10
5 5 3 3 225 10

11
3 3 3 5 135 11

12
3 3 3 5 135 13

13
3 3 3 5 135 12

14
3 3 3 3 81 15

15
3 3 3 3 81 14

16
3 0 3 3 0 16

17
3 0 3 5 0 17

18
3 0 3 5 0 18

19
3 5 0 3 0 19

l) Otimizar a utilização dos recursos TIC disponibilizados

Tabela 4 – Priorização das ações de melhoria

j) Melhorar a eficácia da Gestão do Funcionamento do Pessoal não docente

b) Melhorar os processos de autoavaliação, visando a melhoria do desempenho do 

Agrupamento

o) Melhorar os processos de ensino e aprendizagem

c) Melhorar a comunicação interna e externa

k) Melhorar a qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos

n) Aumentar os níveis de segurança nos espaços escolares

f) Promover o trabalho em equipa, de partilha e de orientação

q) Melhorar os resultados escolares

h) Melhorar a ação da Direção ao nível do planeamento e estratégia do Agrupamento

r) Promover a educação para a saúde e a educação ambiental

m) Melhorar as instalações e os espaços escolares

p) Criar ferramentas eficazes de recolha e tratamento de dados escolares

i) Rever os documentos orientadores no sentido de otimizar os processos e sua 

monitorização

s) Promover a supervisão pedagógica no sentido de melhorar a prática 

pedagógica/resultados escolares

g) Melhorar o nível de participação da comunidade na vida do agrupamento

a) Melhorar a articulação horizontal e vertical entre os vários ciclos, na promoção da 

melhoria dos resultados escolares

d) Reforço de estratégias de regulação dos comportamentos no contexto escolar

e) Promoção da disciplina e prevenção da indisciplina



Prioridade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabela 5 – Lista de ações de melhoria a implementar

Ação de melhoria

Melhorar os processos de ensino e aprendizagem

Melhorar os resultados escolares

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

Melhorar a articulação horizontal e vertical entre os vários ciclos, na promoção da melhoria dos 

resultados escolares

Promover o trabalho em equipa, de partilha e de orientação

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

escolares

Promoção da disciplina e prevenção da indisciplina

Reforço de estratégias de regulação dos comportamentos no contexto escolar

Melhorar a comunicação interna e externa

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

Use o quadro seguinte para indicar as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):


