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“…acreditamos que o que nós e os nossos semelhantes fizermos ou deixarmos de fazer nos 
próximos anos determinará o destino de nossa civilização. E consideramos nossa tarefa 
explicar incansavelmente essa verdade, ajudar as pessoas a perceber tudo o que está em 
jogo, e trabalhar, não para contemporizar, mas para aumentar o entendimento...”  
                   
           Albert Einstein	
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	 Preâmbulo 

 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, que aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não 

superior, estabelece que o controlo de qualidade se deve aplicar a todo o sistema educativo com vista à promoção 

da melhoria, da eficiência e da eficácia, da responsabilização e da prestação de contas, da participação e da 

exigência, e de uma informação qualificada de apoio à tomada de decisão. Nos termos da lei, a avaliação estrutura-

se com base na Autoavaliação, a realizar em cada escola não agrupada ou agrupamento de escolas, e na 

avaliação externa. 

Considerando que os processos de avaliação devem ser orientados por princípios de continuidade e 

estabilidade e que estes requerem também uma atitude de permanente reflexão acerca da sua eficácia e dos 

modos de aperfeiçoamento, após ter concluído, em 2011, o primeiro ciclo de avaliação externa das escolas, a 

IGEC está a levar a cabo o segundo ciclo desta atividade, procurando apoiar a capacitação das escolas, as 

práticas de autoavaliação e a participação da comunidade educativa e da sociedade local. 

Importa que a avaliação externa das escolas seja um processo útil para o desenvolvimento e a melhoria 

de cada agrupamento. Para tal, cuidar da sequência é tão importante como investir na preparação e na execução. 

Sabemos que a efetividade da avaliação externa depende muito da apropriação dos resultados e 

capacidade de iniciativa da parte da instituição avaliada. Sendo uma responsabilidade primeira de cada escola, a 

definição de uma linha de ação que deve ser complementada pela atuação da administração educativa, sob as 

modalidades de contratualização, de acompanhamento, de apoio, de incentivo ou de intervenção mais incisiva, 

conforme as situações específicas de cada escola e as opções da tutela. 

Nesta perspetiva de sequência e de consequência da avaliação externa e na linha da sugestão do 

Conselho Nacional de Educação no sentido de ser «definida a obrigatoriedade de as escolas apresentarem um 

plano de melhoria na sequência da AEE» (Recomendação n.º 1/2011), no prazo de dois meses após a publicação 

do relatório na página da IGEC, a escola deverá elaborar um plano de melhoria, ouvidos os diferentes órgãos de 

direção, administração e gestão.  

De um modo seletivo, sintético e pragmático, o plano deve conter a ação que a escola se compromete a 

realizar nas áreas identificadas na avaliação externa, em articulação com a autoavaliação, como merecedoras de 

prioridade no esforço de melhoria. Tendo em vista o envolvimento alargado da comunidade escolar, esse plano 

deve ser publicado na página da escola ou do agrupamento de escolas e dado conhecimento, desta publicação, à 

Direção-Geral competente e à IGEC. 

Cf. Sítio da IGEC “www.ige.min-edu.pt › O Que Fazemos › Avaliação” 

 

Atendendo ao exposto, e dando continuidade à manutenção e consolidação das práticas autoavaliativas 

implementadas, é considerado essencial ao Agrupamento sustentar e manter os seus desígnios identitários, 

patentes no seu Projeto Educativo e representados nas suas múltiplas matrizes organizacionais. 

Nesta conjunção, sustentar ações, agregando estudos e contextos com um sentido próprio, enquadrando-

os com referências identificadas pela Avaliação Externa, será o desafio da integração e da mobilização participada 

a dar lugar. 
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Introdução 

 

O Plano de Melhoria tem como objetivo principal cimentar e/ou alterar práticas, respondendo 

objetivamente às áreas destacadas no âmbito da avaliação externa e assumindo um comprometimento e 

responsabilização para com um processo de melhoria assente em práticas de autoavaliação.  

O estabelecimento de condições claras de como essa melhoria será alcançada, a par do que está definido 

no Plano de Intervenção do Projeto Educativo, constituem o âmago da estruturação desta função educativa. 

É fundamental que a escola aposte no seu desenvolvimento continuado e, por essa razão, o plano de 

melhoria inclui um conjunto de ações, que enquadradas com os domínios que carecem de mudança, procurará 

representar concertadamente as ações a implementar. 

Cada um dos domínios identificados e respetivos objetivos constituir-se-á como um eixo de intervenção, 

onde se estabelecerão ações de melhoria, que estarão na base de uma (re)construção coletiva. Tal processo 

resultará num compromisso de melhoria, indutor de mudança e promotor de sinergias coletivas, relevando para a 

continuação de um trabalho com qualidade e rigor. 

Considerar o contexto físico e humano do agrupamento (dentro do plano de agregação e ampliação 

recentes), as suas realidades em estabilização e evolução permanente, projeta-nos num horizonte de 

concretização deste Plano dinâmico e plurianual, que, dentro da evolução do meio e das perspetivas 

socioeconómicas da população servida, acresce em dificuldade e imprevisibilidade, para as quais tentaremos 

responder otimizando o enquadramento do mesmo. 

 

 

Modelos de desenvolvimento de Ações 

Para cada ação de melhoria do plano, existem responsáveis que, em conjunto com outros elementos da 

comunidade educativa, irão desenvolver estratégias para atingir os seus objetivos. Serão contempladas formas de 

garantir a monitorização e avaliação, associadas a indicadores de consecução e instrumentos de regulação.  

Cada uma das áreas identificadas constituirá um eixo de intervenção, a partir do qual se irão desenrolar as 

acões de melhoria, que hão-de resultar de um processo de auscultação às estruturas e posterior recombinação. Tal 

processo resultará num compromisso de melhoria coletiva, indutor de mudança e integrado no processo de 

melhoria contínua.  

Cada área de melhoria é suscetível de incorporar várias ações de melhoria, decorrentes do seu espetro de 

ação ou de consolidação articulada. 

As ações de melhoria serão sempre imputadas a uma área de melhoria, para que sejam concebidas de 

forma orientada, procurando responder com o desenvolvimento de estratégias de intervenção, dentro da área da 

qual emergem. Pretende-se ainda que mantenham todo o seu potencial de activação de sinergias e de articulações 

potenciadas pelos pontos fortes mencionados. 



	

6	
	

	 O desencadear de um Plano de ações de melhoria, a ser desenvolvidas pelas diferentes estruturas, pode 

ser objeto de uniformização pelos órgãos de administração e gestão, com o propósito de acrescentar coerência e 

interdependência ao processo de melhoria, vinculando atores e procedimentos com a necessária congruência. 

 
 

Áreas/Ações de melhoria 

 

De acordo com o relatório de avaliação externa as áreas (aqui designadas de A a C) onde, 

prioritariamente, a nossa escola deve fazer incidir os seus esforços, no sentido da melhoria, são: 

 

A. A identificação dos fatores internos explicativos do insucesso, no sentido de definir e implementar 

medidas e estratégias pedagógicas que permitam a melhoria dos resultados, em particular, na prova 

final de matemática do 9.º ano e nas taxas de conclusão dos 4.º e 9.º anos.  

 

B. A generalização de procedimentos de supervisão da prática letiva em sala de aula, enquanto 

processo de melhoria da qualidade do ensino e do desenvolvimento profissional dos docentes.  

 

 

C. A abertura da equipa que lidera o processo de autoavaliação a outros elementos representativos da 

comunidade educativa, como forma de valorizar a sua participação e envolvimento no funcionamento 

do Agrupamento. 
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	 A. Melhoria de resultados em provas finais e taxas de conclusão. 
 

A publicação dos resultados da avaliação externa dos alunos tem vindo a ser considerada um dos 

indicadores de resultados académicos a empregar na aferição e na medida de valor acrescentado, como mais-valia 

desejada pela sociedade e pela escola em particular. O desenvolvimento de mecanismos e de condições 

específicas, conducentes à apropriação de uma boa imagem da escola dentro da comunidade e do sentido de 

realização plena dos seus alunos, serão determinantes no progresso e empenho na avaliação externa pelos 

alunos. 

ÁREA DE MELHORIA (A.)   

Resultados em provas finais e taxas de conclusão. 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Evolução dos resultados internos contextualizados  Combater o insucesso escolar (PE) 

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

A_1. Determinação de fatores internos de insucesso 

Descrição da Ação de Melhoria  

Promover, dentro do processo de análise dos resultados, formas de apurar fatores internos e de isolar indicadores, que 

permitam objetivamente reconhecer as origens do insucesso. 

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Coordenadores de Departamento Departamentos/Grupos disciplinares e Avaliação Interna 

Recursos humanos envolvidos 

Professores das áreas disciplinares com avaliação externa e a lecionar o final de ciclo. 

Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
Melhoria progressiva e sustentada nos resultados das provas de final de ciclo, em particular a matemática no 9.º ano. 

Aumentar a taxa de conclusão de final de ciclo, particularmente de 4.º e 9.º anos. 

Maior eficiência na aplicação das estratégias, obtidas nos estudos produzidos. 

Atividades Estratégicas 

Estender o conteúdo do Guião de Análise de Resultados a elementos autoavaliativos e reflexivos, decorrentes das 

práticas e estratégias aí elencadas. 

Elaborar análises de conteúdo dos Guiões de Análise de Resultados e mobilizar a essa informação no sentido de uma 

base de trabalho para apuramento dos fatores de insucesso dominantes. 

Produzir trabalhos e estudos e referencialização no domínio dos fatores de insucesso, de modo a sustentar as decisões 

da equipa operacional. 

Realização de reuniões específicas para trabalho de Grupo Disciplinar no âmbito dos resultados externos e conclusões 

sobre fatores de insucesso dominantes 

Procurar uma parceria com instituição de ensino superior ou centro de formação, que organize formação especializada 

no domínio dos fatores de insucesso e motivação. 
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Constrangimentos e/ou Dificuldades 
Desvalorização dos resultados da avaliação externa, enquanto mecanismo de constatação do nível de aprendizagem 

adquirido, não só no que representa como referencial nacional, como pelo efeito da falta de motivação (por 

inconsequente) e ainda alguma desvalorização intrínseca no meio (pais e alunos). 

Monitorização e Avaliação 
Produção das alterações recomendadas pela equipa operacional no Guião de Análise de Resultados. 

Publicitação e mobilização da informação tratada a partir das análises de conteúdo referidas. 

Evolução dos procedimentos de referencialização e sua concretização para transmissão útil. 

Grau de cooperação entre intervenientes no desenvolvimento e concretização das atividades estratégicas sugeridas. 

Conclusões e decisões de atuação conjunta implementadas. 

Efeitos nos resultados internos e externos a médio prazo. 

ÁREA DE MELHORIA (A.)   

Resultados em provas finais e taxas de conclusão. 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Evolução dos resultados internos contextualizados  Combater o insucesso escolar (PE) 

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

A_2. Monitorização de resultados académicos 

Descrição da Ação de Melhoria  

Continuar os trabalhos de produção de análises sistematizadas e evolutivas dos resultados académicos, de modo a 

permitir a observação de padrões de desenvolvimento organizacional neste âmbito. 

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Coordenadores de Departamento/Diretores de Turma Departamentos/Grupos disciplinares e Avaliação Interna 

Recursos humanos envolvidos 

Professores das áreas disciplinares e dos conselhos de turma, elementos da  Avaliação Interna 

Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
Preparação de mapas de estudos de históricos de resultados por disciplina e por turma. 

Monitorizar, em tempo útil, os resultados de sucesso, motivando a aplicação de estratégias consequentes, tanto em 

departamento, como em conselho de turma. 

Monitorização das metas de sucesso e de qualidade dos resultados escolares internos e externos. 

Promoção de análises de coerência entre resultados escolares internos e externos. 

Atividades Estratégicas 

Facultar um acesso orientado e organizado aos resultados académicos, como elemento de reflexão e suporte, para 

análises de casualidade das decisões pedagógicas e didáticas adotadas. 

Coordenar em Departamento a análise dos resultados de sucesso, ajustando as práticas avaliativas e tomando decisões 

suportadas num histórico regulado. 

Proporcionar ao concelho de turma a obtenção útil de rácios e de informações estatísticas em tempo real, fundamentais 

às suas decisões estratégicas. 
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Propiciar o desenvolvimento de práticas de autoavaliação autorreguladas e facultar a toda a comunidade educativa o 

conhecimento do percurso e da evolução das aprendizagens dos alunos. 

Constrangimentos e/ou Dificuldades 
Alterações recorrentes do corpo docente do agrupamento, principalmente nos 2.º/3.º ciclo e secundário. 

Tempos curtos, necessários para concatenação de toda a informação e sua apresentação aos visados. 

Monitorização e Avaliação 
Mapas de estudos da Secção de Avaliação Interna sobre resultados académicos. 

Atualização e aplicação dos guiões de análise de resultados ao nível disciplinar (momentos chave). 

Tratamento e apresentação de dados de sistematização de contextos nos vários níveis definidos ou indicados pelos 

estudos. 

Realização de análises sustentadas em Conselho de Turma, baseadas em modelos de avaliação de contextos e no 

desempenho dos alunos (Planos de Acompanhamento da Turma). 

ÁREA DE MELHORIA (A.)   

Resultados em provas finais e taxas de conclusão. 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Evolução dos resultados internos contextualizados  Combater o insucesso escolar (PE) 

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

A_3. Implementação e monotorização de medidas e estratégias pedagógicas de promoção do 
sucesso 

Descrição da Ação de Melhoria  

Orientar a gestão racional e eficiente dos recursos materiais e humanos para a promoção do sucesso escolar, 

direcionando estratégias de promoção do sucesso e medidas de apoio, por critérios de eficiência, ajustados em contexto 

de análise de resultados. 

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Coordenadores de Departamento Departamentos/Grupos disciplinares e Avaliação Interna 

Recursos humanos envolvidos 

Professores de todas as áreas disciplinares curriculares. 

Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
Estabelecer uma ligação entre o processo de análise de resultados, o trabalho de pares e a monitorização das 

estratégias pedagógicas mais consequentes. 

Determinar a relação ou os efeitos, decorrentes da aplicação de medidas ou estratégias de promoção do sucesso, e a 

regressão dos efeitos dos fatores de insucesso. 

Melhoria nos resultados de sucesso académico. 

Atividades Estratégicas 

Planeamento e registo de práticas organizacionais e pedagógicas eficazes, associadas à consolidação da qualidade das 

aprendizagens e à melhoria do sucesso académico. 
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Utilização do trabalho cooperativo como garante da coerência entre o ensino e a avaliação das aprendizagens, nas suas 

diferentes modalidades, permitindo o ajuste de estratégias em regime ponderado. 

Ampliação dos estudos de relação entre estratégias designadas e seus efeitos nos resultados. 

Desenvolvimento de modos de atuação sistematizados para resposta aos problemas detetados no âmbito dos fatores de 

insucesso. 

Constrangimentos e/ou Dificuldades 
Nem sempre as estratégias e modalidades com sucesso produzem os mesmos efeitos, mesmo na aplicação 

individualizada e regulada. 

O desenvolvimento estratégico de práticas concertadas que se apliquem com mesmo nível de compromisso. 

Monitorização e Avaliação 
Produção e registo de modos sistematizados de atuação, por definição conjunta em grupo disciplinar. 

Apresentação e integração dos trabalhos realizados nas práticas correntes. 

Análises estatísticas de eficiência de modalidades e de estratégias no sucesso dos alunos. 

Conclusões de estudos de relação causa-efeito para as estratégias consideradas. 

ÁREA DE MELHORIA (A.)   

Resultados em provas finais e taxas de conclusão. 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Evolução dos resultados internos contextualizados  Combater o insucesso escolar (PE) 

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

A_4. Monitorização da indisciplina e do abandono 

Descrição da Ação de Melhoria  

Continuação do processo de acompanhamento de medidas preventivas da indisciplina, dentro e fora da sala de aula, 

acrescentando estudos verticais sobre indisciplina e seus efeitos no sucesso.  

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Equipa Multidisciplinar Equipa multidisciplinar, SPO e Avaliação Interna 

Recursos humanos envolvidos 

Elementos do Gabinete de Apoio ao Aluno (GApA), Equipa multidisciplinar e Conselho consultivo de alunos 

Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
Ampliar os indicadores de monitorização da indisciplina (tipificação), isolando padrões passíveis de atuação. 

Correlacionar a indisciplina e os desempenhos comportamentais com os fatores internos de insucesso. 

Aumentar a qualidade do ambiente dentro da sala de aula, promovendo a sua eficiência e os bons resultados. 

Atividades Estratégicas 

Manter a monitorização dos registos de ordem de saída de sala de aula para GApA, tipificados e ajustados às realidades 

emergentes. 

Proceder à organização e categorização das referências comportamentais intra-aula, ajustando as qualificações e 
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B. Supervisão da prática letiva em sala de aula 
	

A escola dos nossos dias, como organização complexa e abrangente, ultrapassou em muito as suas funções 

compartimentadas de mera transmissão de informação e de gestão desligada do imediato. As exigências de 

sustentabilidade de um sistema em constante evolução, sujeito a constantes adaptações às imposições e 

realidades emergentes, inspirou uma profunda mudança de paradigma. Esta mudança, veio alterar profundamente 

o modo como vemos a escola enquanto organização e como a vemos entre pares, capazes de aprender e de atuar 

numa base cooperativa, contextualizada e aprendente, naturalizando uma atitude reflexiva enquadrada numa 

supervisão formal ou informal. 

tipificação dos comportamentos, com base em diligências e pareceres técnicos das Psicólogas do SPO. 

Debater regularmente os dados organizados e relatórios do GApA na Equipa multidisciplinar. 

Auscultação dos alunos sobre indisciplina e abandono em Conselho consultivo de alunos. 

Constrangimentos e/ou Dificuldades 
A capacidade de obter registos fieis e uniformes na qualificação de comportamentos por diferentes docentes. 

Monitorização e Avaliação 
Atualizações nos modelos de registo de ocorrência disciplinar. 

Elaboração de modelo de registo de desempenhos comportamentais de turma. 

Adequação do modelo a todos os ciclos e estudo dos dados recolhidos. 

Cruzamento das conclusões obtidas com os estudos e conclusões associadas a fatores de insucesso. 

ÁREA DE MELHORIA (B.)   

Supervisão da prática letiva em sala de aula 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Práticas de ensino / Monitorização e avaliação do 

ensino e das aprendizagens 
Melhorar os processos de ensino e aprendizagem 

(PE e estudos) 

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

B_1. Criar um Plano de Supervisão Estratégico 

Descrição da Ação de Melhoria  

Preparação de uma agenda de atividades de supervisão para concretização organizada de modos de atuação conjunta, 

possíveis de realizar dentro de uma prática corrente.  

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Coordenadores de Departamento Departamentos/Grupos disciplinares 

Recursos humanos envolvidos 

Professores de todas as áreas disciplinares. 
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Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
Realizar um programa de ações de supervisão, ordenado e acordado entre pares, com o objetivo de instituir esta prática 

organizacional de forma natural e essencial. 

Obter um conjunto alargado de situações de supervisão, por iniciativa e proveito dos elementos do agrupamento, 

promovendo esta prática dentro de um programa de desenvolvimento profissional.  

Atividades Estratégicas 

Realizar um levantamento da formação, interesses e experiências neste domínio, dos recursos humanos alocados a 

cada departamento, solicitando o seu contributo para definição e agendamento desta prática. 

Elaborar o elenco de formação e de áreas de desenvolvimento e interesse dos elementos do departamento. 

Promover condições favoráveis à atuação conjunta no domínio das práticas colaborativas e supervisoras entre pares. 

Constrangimentos e/ou Dificuldades 
A resistência que por vezes se encontra na aplicação deste tipo de ações. 

Monitorização e Avaliação 
Base de dados de formação e de áreas de interesse dos elementos de cada departamento. 

Criar um agendamento de ações de supervisão. 

Levantamento de registos de supervisão realizados entre pares, com inquérito de grau de consecução dos seus efeitos. 

Reuniões periódicas para ajuste de ações e partilha de conclusões entre Coordenadores. 

ÁREA DE MELHORIA (B.)   

Supervisão da prática letiva em sala de aula 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Práticas de ensino / Monitorização e avaliação do 

ensino e das aprendizagens 
Melhorar os processos de ensino e aprendizagem 

(PE e estudos) 

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

B_2.  Definir critérios de supervisão esclarecidos e participados 

Descrição da Ação de Melhoria  

Debater e definir critérios claros, objetivos e estratégicos para o exercício da supervisão, com a finalidade de os 

incorporar no trabalho corrente dos elementos do departamento. 

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Coordenadores de Departamento Departamentos/Grupos disciplinares 

Recursos humanos envolvidos 

Professores de todas as áreas disciplinares curriculares; Formadores especializados 

Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
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Implementar, dentro das competências de coordenação, a abertura ao debate regular e planeamento estratégico de 

modos de atuação articulados e colaborativos. 

Reunir consensos alargados sobre elementos ou tópicos de supervisão com vista à sua prática integrada e rotinada. 

Atividades Estratégicas 

Tentar obter formação específica na área da supervisão ou criar um ciclo de palestras e workshop’s que situem, no 

quadro atual do ensino, esta problemática. 

Utilizar o processo de referencialização realizado pela avaliação interna (práticas organizacionais intermédias) para base 

de trabalho e de transposição de indicadores autoavaliativos. 

Agendar, com critérios esclarecidos entre pares, os modos e o âmbito das ações de supervisão formal ou informal a 

realizar. 

Definir conjuntamente, objetivos esclarecidos e realistas a considerar na valorização das práticas conjuntas. 

Constrangimentos e/ou Dificuldades 
Trata-se de uma área de atuação muito sensível a diferentes e legítimas visões. 

Monitorização e Avaliação 
Promover ações de formação sobre supervisão. 

Utilizar indicadores de supervisão no processo de autoavaliação do departamento 

ÁREA DE MELHORIA (B.)   

Supervisão da prática letiva em sala de aula 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Práticas de ensino / Monitorização e avaliação do 

ensino e das aprendizagens 
Melhorar os processos de ensino e aprendizagem 

(PE e estudos) 

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

B_3.  Articular os mecanismos de supervisão, partilhando e generalizando metodologias e práticas 
pedagógicas conformes 

Descrição da Ação de Melhoria  

Estabelecer princípios de articulação regular, na ordem de trabalhos de reuniões, assentes na correlação entre 

mecanismos de supervisão, partilha de práticas decorrentes e autoavaliação dos efeitos produzidos.  

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Coordenadores de Departamento Departamentos/Grupos disciplinares e Avaliação Interna 

Recursos humanos envolvidos 

Professores de todas as áreas disciplinares curriculares. 

Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
Incrementar práticas generalizadas de partilha e de colaboração ativa no âmbito de uma supervisão entre pares e pelo 

coordenador. 

Instituir uma cultura organizacional promotora deste desígnio, tornando-o elemento estratégico assumido. 
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C. Representatividade dos elementos da comunidade educativa na equipa de autoavaliação 
         

Na gestão da qualidade de um serviço, qualquer sistema pode estar assente em pressupostos 

sólidos, recorrendo a metodologias válidas, com implementação de dispositivos de monitorização e de 

enquadramento plenos. Contudo, a integração e a proximidade dos visados aos processos de 

organização e de avaliação das decisões de planeamento e orientação, são imprescindíveis neste 

mecanismo. 

Atividades Estratégicas 

Preparação de mapas simples de acompanhamento e registo para inventariar o trabalho realizado neste domínio. 

Acompanhar a análise, avaliação e reformulação dos mecanismos de supervisão, pelo trabalho  

Promover a definição de linhas orientadoras a aplicar por todos após momentos de sistematização de conclusões 

Constrangimentos e/ou Dificuldades 
A organização e apropriação desta metodologia de trabalho. 

Monitorização e Avaliação 
Mobilização dos efeitos do recurso a análises regulares das ações supervisoras. 

Tratamento dos dados apurados nas reuniões de departamento. 

ÁREA DE MELHORIA (C.)   

Representatividade dos elementos da comunidade educativa na equipa de autoavaliação 

REFERENTE e OBJETIVO GERAL INTERNO 

Autoavaliação e Melhoria Impacto da autoavaliação no planeamento, 

na organização e nas práticas profissionais  

AÇÃO DE MELHORIA/ ESTRATÉGIA GERAL 

C_1.  Valorização da participação e envolvimento dos elementos da comunidade no funcionamento 
do Agrupamento 

Descrição da Ação de Melhoria  

Desenvolvimento das práticas participativas e de envolvimento, consagradas no regimento e organigrama da secção de 

autoavaliação, alargando a sua atuação em dinâmicas agregadoras e promotoras da intervenção da comunidade. 

Coordenador da Ação Equipa operacional 
Secção de avaliação interna Avaliação Interna 

Recursos humanos envolvidos 

Professores de todas as áreas disciplinares curriculares. 



	

15	
	

	

	

	 	

Data de início Data de conclusão 
Setembro de 2015 Julho de 2017 

Resultado(s) a alcançar 
Maior participação e contributo nas decisões e orientação dos trabalhos de autoavaliação e da planificação da avaliação 

interna. 

Incremento da perspetiva autoavaliativa. 

Atividades Estratégicas 

Criar espaços físicos e digitais de manifestação da opinião e sugestão de melhoria pela comunidade. 

Incentivar à participação dos elementos não docentes nos grupos de trabalho e reuniões promovidas pela secção. 

Aumentar o número de interações com os grupos consultivos,	nas reuniões ordinárias no sentido da sua colaboração e 

orientação dos trabalhos a realizar. 

Aproximar a comunidade das práticas autoavaliativas por realização de maior número de atividades conjuntas. 

Constrangimentos e/ou Dificuldades 
Dificuldades manifestadas em grupos de focagem (aplicação de dispositivos de autoavaliação) pelos representantes dos 

Encarregados de Educação, para reunir pais e obter contributos dos mesmos. 

Monitorização e Avaliação 
Relatório anual de autoavaliação do agrupamento. 

Inquéritos de satisfação aplicados a áreas de melhoria e outras sugeridas pelo contributo da comunidade. 

Realização de conferências ou palestras abertas a toda a comunidade. 
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Conclusão 

 

 

O nosso grande desafio passa por instituir uma prática autoavaliativa intencional e assente em 

dispositivos de melhoria rotinados no Agrupamento. Melhorar a abordagem cooperativa e partilhada nos 

domínios pedagógico e didático, articulada e participada em sentido apaixonado, serão o âmago do 

desafio organizacional em causa. Desafio este, que pressupõe a participação e envolvimento de toda a 

Comunidade Educativa e que está condicionado, em grande medida, pelas motivações e dificuldades 

em dedicar o tempo desejável à efetiva discussão crítica dos problemas mais particulares e definitivos. 

O plano que aqui se desvela assenta na promoção do sentido da escola de todos e para todos, 

em que cada um de compromete com as suas responsabilidades e participa do todo, com qualidade e 

sentido de pertença, nomeadamente, através da partilha de boas práticas e na procura de padrões de 

atuação evolutivos, próprios de uma consciência e profissionalismo crítico e coletivo. Nunca 

descuidando o sucesso e a eficácia escolar em todas as suas vertentes, capazes de garantir o 

desenvolvimento harmonioso de todas as qualidades e potencialidades de cada aluno. 

 

Aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de 20 de julho de 2015 

 


