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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

 
 

  O Plano Plurianual de Melhoria do AEAH_2018/2021 surge da necessidade de projetar, a médio 

prazo, uma ação estratégica que prevê a melhoria de algumas das áreas consideradas prioritária no 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano.  

  Fazendo parte integrante do Projeto Educativo, “A DIFERENÇA É UM VALOR…EDUCAR É INTERVIR”, 

e enformando o seu plano estratégico de intervenção, este plano de melhoria é constituído por seis 

ações que convocam a participação de todos os intervenientes da comunidade educativa, incluindo 

as instituições com as quais o agrupamento estabelece parcerias. Porque resulta da identificação de 

áreas-problemas a melhorar e de pontos fortes a potencializar, assume-se a contribuição sinérgica 

dos diversos intervenientes, uma vez que serão implicados na sua implementação, monitorização e 

avaliação, bem como na apresentação de propostas de reajustamento, em função da evolução da 

realidade. 

A equipa de trabalho, designada para a sua elaboração, teve em consideração as contribuições dos 

grupos de recrutamento do Agrupamento, decorrentes de trabalhos realizados no âmbito de 

reuniões de acompanhamento com a Equipa de Projetos de Inclusão e Promoção do Sucesso 

Educativo da DGE, dos relatórios da equipa de avaliação interna, das monitorizações e avaliações da 

execução das ações do último PPM, das sessões de trabalho realizadas sobre a Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, promovidas pela Equipa Regional,  bem como dos normativos internos e 

externos que orientam a nossa ação pedagógica (Projeto Educativo; PPM_2014/17; DL 54/2018; DL 

55/2018; Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória ; Aprendizagens essenciais e Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania). 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA UO 
 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Av. Camilo s/n_ 4300-096 - Porto 
Telef. 225371838/225102689 - Tlm. 938368852 - Fax 225365502 
E-mail: secretaria@esah.org 
 
Diretor do Agrupamento: Manuel José Alves Lima (diretoraeah@gmail.com) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Contextualização 

 
   O Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano (AEAH) compreende nove 

estabelecimentos de ensino (seis escolas básicas com educação pré-escolar e 1º ciclo, duas 

escolas básicas com 2º e 3º ciclos e uma escola secundária) situados na zona central e 

oriental do concelho do Porto, a saber: na Freguesia do Bonfim, situam-se as Escolas Básicas 

da Alegria, do Campo 24 de Agosto, da Lomba, Dr. Augusto César Pires de Lima e a Escola 

Secundária Alexandre Herculano, sede do agrupamento onde se prevê, a curto prazo, a 

realização de obras de requalificação; na Freguesia de Campanhã, estão localizadas as Escolas 

Básicas das Flores, Ramalho Ortigão e de Noeda; na União de Freguesias do Centro Histórico 

do Porto, está situada a Escola Básica do Sol. Estas unidades educativas, construídas há 

largos anos, são geograficamente pouco dispersas e estão inseridas num meio urbano com 

grande diversidade étnico-cultural, circunstanciado pelo forte decréscimo da população 

estudantil que se tem vindo a verificar, desde os anos 80, como reflexo da deslocação 

demográfica de grandes massas populacionais para a periferia do Porto. 

2.1. Caracterização da população 

´ O Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano foi criado em junho de 2012, sendo então 

frequentado por cerca de 2800 alunos. 

Atualmente, o agrupamento conta com uma população discente composta por cerca de 

15521 alunos, sendo constituído por todos os anos de escolaridade/níveis de ensino (da 

Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário).  

 

                                                           
1
 dados de outubro 2018 

mailto:secretaria@esah.org
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NÍVEL/CICLO Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS INSCRITOS 

PRÉ ESCOLAR 7 156 

1º CICLO 24 496 

2º CICLO 11 212 

3º CICLO 17 329 

ARCO MAIOR 2 29 
SECUNDÁRIO 

REGULAR 
15 192 

SECUNDÁRIO 
PROFISSIONAIS 

3 53 
ENSINO 

RECORRENTE 
6 85 

Total 85 1552 
Quadro 1_ Caracterização da população escolar 

O AEAH tem vindo a promover a inclusão e a sensibilização para a diferença, integrando:  

- uma Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos (EREBAS), a funcionar 

na escola sede; 

- uma Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência, 

também a funcionar na escola sede; 

- uma Unidade de Ensino Estruturado para Alunos com Perturbações no Espetro do Autismo, 

a funcionar na escola básica do Campo 24 de Agosto; 

Atualmente, e no âmbito do novo enquadramento legal, o DL 54/2018, de 6 de julho, estas 

valências integram o Centro de Apoio à Aprendizagem. Para além disso, apresenta a oferta, 

em regime presencial, do Ensino Recorrente e dos Cursos PFOL (Português Para Falantes de 

Outras Línguas). 

Pessoal docente e Não docente2:  

Docentes dos quadros  Quadro AEAH: 145 

QZP: 22 

Docentes contratados 34 

Outros
3
 16 

Pessoal não docente
4
 84 

Quadro 2_ Caracterização dos recursos humanos do Agrupamento 

 

                                                           
2
 Dados de fevereiro 2019 

3 Destes são técnicos especializados, contratados no âmbito dos recursos adicionais TEIP: 1 Educadora Social; 1 

Assistente Social;1 psicóloga; 1 Mediadora Escolar; 1 Animadora Socioeducativa que integram o Gabinete de 
Apoio Multidisciplinar. Para além destes, está contratada uma Psicóloga (SPO). Intérpretes LGP contratados: 7 
4
 Destes, 63 são assistentes operacionais. 
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Características do território: 

Inserido na zona central e oriental da cidade do Porto, o meio envolvente é caracterizado por 

uma crescente degradação, ao nível do parque habitacional, e pela desagregação social, económica e 

familiar das populações. Esta realidade encontra repercussões no elevado número de alunos que 

beneficiam de auxílios económicos, no âmbito da ASE5: 

 

ALUNOS COM ASE (A E B) 

PRÉ ESCOLAR 55,77% 

1º CICLO 62,90% 

2º CICLO 66,51% 

3º CICLO 65,96% 

ARCO MAIOR 55,17% 

SECUNDÁRIO_ENSINO REGULAR 53,65% 

SECUNDÁRIO_ENSINO PROFISSIONAL 41,51% 

Quadro 3_ Alunos com apoio no âmbito da ASE 

Cabe ainda referir a existência de um número significativo de alunos acompanhados 

pelo Gabinete de Acompanhamento Multidisciplinar (GAM), das sinalizações para a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)6 e da constante articulação com os 

serviços sociais e de saúde. Vários alunos são provenientes de lares de infância e juventude 

em regime de internato (Colégio do Barão de Nova Sintra, Colégio do Livramento, Associação 

de Proteção à Infância Bispo António Barroso, Centro Juvenil de Campanhã e Lar Nossa 

Senhora das Candeias). Por outro lado, a integração de múltiplos alunos em contexto 

familiares que apresentam, como único recurso económico, o Rendimento Social de Inserção 

(RSI), constitui um desafio à melhoria do serviço educativo prestado pelo agrupamento. Na 

verdade, este cenário tem implicações na vida escolar dos alunos, uma vez que, em muitos 

casos, não lhes é possibilitada, em contexto familiar, a incorporação de saberes, valores e 

padrões de conduta consonantes com uma adaptação harmoniosa à escola, sobretudo nos 

                                                           
5
 Dados de outubro de 2018 

6
 Em 2017/18, foram sinalizados ao GAM 162 alunos. Desses, 36 tinham processo na CPCJ, 9 com Tutelar 

Educativo. 12 alunos foram sinalizados pelo GAM à CPCJ. 
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aspetos da motivação e das expectativas e ainda no reconhecimento da autoridade dos 

professores e do pessoal não docente. 

  A título de exemplo, apresentam-se dados que fundamentam alguns dos fatores 

preditores do sucesso, nomeadamente: 

 Nas habilitações académicas das mães7 : 

 

EPE 
1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Regular 

Ensino 

Profissional 

Arco 

Maior 

Ensino 

Recorrente 

% mães com 1º ciclo 4,17% 4,25% 8,49% 9,73% 9,90% 12,96% 10,00% 3,61% 

% mães com 2º ciclo  13,19% 11,68% 12,74% 11,85% 13,54% 27,78% 10,00% 3,61% 

% mães com 3º ciclo 8,33% 26,11% 21,23% 20,97% 16,67% 20,37% 0,00% 3,61% 

% mães com ensino secundário 20,83% 23,99% 19,81% 10,33% 12,50% 3,70% 0,00% 2,41% 

% mães com ensino superior 17,36% 14,23% 9,91% 4,86% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Desconhecida/ Não diz 36,11% 19,75% 27,83% 42,25% 42,19% 35,19% 80,00% 86,75% 

Quadro 4_ Habilitações académicas das mães 

  Na Interrupção Precoce do Percurso Escolar8 : 

Ciclo de 

ensino 

Taxa de 

interrupção 

Motivos 

2º CICLO 3.95% Alunos retidos por excesso de faltas 

3º CICLO 2.11% Alunos retidos por excesso de falta + 1 abandono 

ENS. SEC. 5.50% Alunos que anularam a matrícula + alunos que abandonaram no decorrer do ano. 

Quadro 5_ Interrupção Precoce do Percurso Escola 

 Na Taxa de retenção / % de sucesso9  

Ciclo de ensino 

AEAH: Taxa de retenção 
 (devido às notas)  

AEAH: % de sucesso 
 (% de alunos com classificação 

positiva em todas as 
disciplinas): 

1º CICLO 1.63%  
(Nacional, retenção /desistência 2016/17:2.9%*)  

80.65% 

2º CICLO 5.70%  
(Nacional, retenção /desistência 2016/17: 5.9%*) 

56.16% 

                                                           
7
 Dados de outubro de 2018 

8
 Dados de 2017/18_relatório final TEIP 

9
 Sucesso= classificação positiva em todas as disciplinas 
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3º CICLO 6.07% 
(Nacional, retenção /desistência 2016/17:8.4%*) 

34.23% 

ENS. SEC.(CCH) 10.78% 
(Nacional, retenção /desistência 2016/17:14.9%*) 

42.77% 

Quadro 6_ Taxa de retenção / % de sucesso  

*Fonte: DGEEC, Perfil do Aluno 2016/17 

 

 Na Indisciplina10  

Ano letivo 

N.º total de alunos 

Inscritos  

(exceto EPE, Arco Maior e 

Ensino Recorrente) 

N.º total de 

Medidas Corretivas 

(MC) 

N.º total de 

Medidas 

Disciplinares 

Sancionatórias 

(MDS) 

N.º total 

Medidas 

Disciplinares 

(MD) 

Medidas 

disciplinares 

por aluno 

(MDA) 

2017 / 18 1317 975 74 1049 0,80 

Quadro 7_ Taxa de retenção / % de sucesso  

 Resultados de 2018 (junho): 

Valores alcançados em finais de 2017/18. Os domínios e indicadores são iguais para todas as 

escolas/AE TEIP; metas definidas em função do histórico da UO, de 5 anos. 

DOMÍNIO AVALIAÇÃO EXTERNA: na maioria dos indicadores, situa-se abaixo dos valores nacionais11. 

TAXA DE SUCESSO12 NAS PROVAS FINAIS /EXAMES NACIONAIS (2018) 

Matemática (9º ano) Português (9º ano) Português (12º ano) História (12º ano) 

18.85% 66.39% 48.57% 45% 

 

 

MÉDIA DE CLASSIFICAÇÕES  NAS PROVAS FINAIS /EXAMES NACIONAIS  (2018) 

Matemática (9º ano) Português (9º ano) Português (12º ano) História (12º ano) 

1,76 3,0 9,63 9,08 

 

 

 

                                                           
10

 Dados de 2017/18_relatório final TEIP 
11

Exceção na disciplina de história A_ as 2 submetas foram ultrapassadas (% de sucesso_ distância p/ valor 
nacional + média de classificações _distância p/ valor nacional) 
12

 % de alunos com classificação positiva 
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3.DIAGNÓSTICO 

Da análise aos diversos relatórios e trabalhos (monitorização/avaliação ações TEIP; 

avaliação interna; trabalhos realizados no âmbito de reuniões de acompanhamento com a 

Equipa de Projetos de Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo da DGE), o agrupamento 

apresenta os seguintes aspetos que se integram, ao nível da abordagem SWOT, no domínio das 

forças (STRENGTHS) : 

 inclusão e abertura face à diferença 

  diversidade dos alunos que frequentam a escola: alunos surdos; alunos integrados nas 

unidades especializadas; alunos estrangeiros e alunos adultos; 

 oferta educativa: Cursos PFOL, Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos 

Surdos e de Adultos e Cursos Profissionais; 

 facilidade na construção da motivação necessária à implicação de grupos de alunos em 

dinâmicas e projetos dinamizados pelas escolas; 

 participação dos alunos em concursos e projetos locais, nacionais e internacionais; 

 existência de técnicos especializados em valências da área social, cultural e psicológica; 

 divulgação das atividades realizadas no Agrupamento junto da comunidade educativa; 

 existência de grupos de alunos com bom desempenho académico; 

 bom relacionamento entre alunos e professores, na perspetiva dos alunos; 

 Implementação de práticas de reconhecimento dos alunos que se distinguem por 

excelência e/ou valor (ex: Dia do Diploma); 

 fidelização dos alunos, apesar dos constrangimentos estruturais. 

 reconhecimento, pela comunidade, do serviço educativo prestado pelo agrupamento; 

 resiliência na superação das dificuldades e na procura da melhoria; 

 dinamismo nas ações desenvolvidas pelas bibliotecas escolares; 

 participação empenhada dos alunos nas atividades desportivas; 

 existência de um grupo de pais/encarregados de educação cada vez mais interessado no 

percurso académico dos seus educandos; 

 crescente interesse no associativismo parental. 

 

No domínio das fraquezas (WEAKNESSES): 

 desvalorização do saber/conhecimento veiculado pela escola por parte de um grande 

grupo de alunos; 

 oferta educativa do ensino básico não contempla outras ofertas formativas; 
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 manutenção de índices de indisciplina que constrange a consecução das aprendizagens; 

 sobrevalorização da modalidade da avaliação sumativa, em detrimento da avaliação 

formativa;  

 insuficiente diversidade no recurso a instrumentos de avaliação; 

 crescente estabilização do corpo docente e não docente motiva, em muitos casos,  a 

consolidação de rotinas ineficazes e a resistência à mudança. 

 pouco envolvimento dos docentes nas práticas de monitorização /avaliação, 

nomeadamente nas implementadas pela equipa de avaliação interna; 

 insuficiente articulação entre os professores do apoio educativos, nos diversos ciclos, e 

os professores titulares de turma/professores de disciplinas envolvidas. 

 reduzida adesão dos alunos às aulas de reforço para preparação de exame/provas finais; 

 incipiente articulação entre ciclos/departamentos curriculares; 

 insuficientes práticas da avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso 

educativo, com vista a sua rentabilização e eficácia; 

 sobrevalorização da avaliação externa, principalmente no ensino secundário; 

 falta de partilha de boas práticas entre/para docentes;  

 insuficientes evidências de práticas de colaboração e supervisão e respetivo impacto; 

 manutenção de resistências, pelos corpos docente e não docente, face às dinâmicas 

promovidas pelo diretor e pelas lideranças intermédias; 

 incipiente mobilização de docentes, relativamente aos desafios promovidos pelas 

lideranças intermédias; 

  deficitária aceitação de uma cultura de lideranças. 

 necessidade de cooptação os professores para a dinamização de atividades de expressão 

artística e cultural junto dos alunos; 

 elevados índices de absentismo docente; 

 ineficácia das dinâmicas no domínio da comunicação interna; 

 debilidade na oferta de clubes destinados à ocupação dos tempos livres dos alunos e 

melhorar as suas aprendizagens fora do contexto de sala de aula;  

 obsolescência dos recursos e instrumentos materiais; 

 decadência de alguns espaços escolares, particularmente da escola sede. 
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No domínio das oportunidades (OPPORTUNITIES) 

 previsão da realização, a médio prazo, de obras de requalificação no edifício da escola-

sede; 

 qualidade da articulação com as instituições parceiras das parcerias estabelecidas; 

 localização privilegiada da maioria das escolas do agrupamento (serviços, comércio, 

metro e outros transportes); 

 diversidade da oferta formativa destinada ao corpo docente; 

 facilidade no acesso a atividades de âmbito cultural;  

 

No domínio das ameaças (THREATS) 

 forte desmotivação do corpo docente face à ausência de reconhecimento profissional e à 

progressão na carreira; 

 desvalorização da cultura escolar por parte da maioria dos Encarregados de Educação;   

 programas demasiado extensos, com conteúdos que exigem um elevado nível de 

abstração;  

 elevada percentagem de alunos com apoio da ASE; 

 excessiva solicitação para dinamização de projetos; 

 existência de turmas com desequilíbrios acentuados nos níveis de desempenho dos 

alunos; 

 decréscimo da taxa de natalidade e consequente redução do número de alunos 

matriculados nas escolas do Agrupamento; 

 carência de Assistentes Operacionais em alguns edifícios. 

4. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORIZADAS. 

Tendo em conta a caracterização do contexto em que se insere o agrupamento de Escolas Alexandre 

Herculano, e face aos múltiplos aspetos a melhorar, a unidade orgânica decidiu priorizar algumas 

áreas, acreditando que eram as que poderiam ter mais impacto no sucesso académico dos alunos e 

na realização de aprendizagens eficazes. 

São delineadas as linhas de ação estratégica, organizadas em três áreas de intervenção, amplamente 

articuladas entre si e que vão integrar os eixos de intervenção: 



PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 2018/21 AEAH 
 

Página | 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO 
PRIORIZADAS 

EIXOS DE 
INTERVENÇÃO 

OBJETIVOS GERAIS DO PPM 

 
 
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS 

 

PRÁTICAS RELACIONAIS 

 

CULTURA DE ESCOLA E 
LIDERANÇAS 

PEDAGÓGICAS 
(EIXO 1) 

 Implementar uma cultura profissional de partilha e de colaboração; 
 Orientar a ação educativa para o cumprimento de metas e objetivos 

educacionais; 
 Incentivar ao desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras que 

promovam a qualidade das aprendizagens e clima de “bem-estar”; 
 Avaliar a eficácia dos projetos, parcerias e soluções; 
 Potenciar a melhoria do clima de escola, através de uma cultura 

relacional 

GESTÃO CURRICULAR 
(EIXO 2) 

 Desenvolver práticas de organização e gestão do currículo e da 
aprendizagem para uma educação inclusiva; 
 Promover a articulação curricular vertical e horizontal a nível da 

planificação e desenvolvimento curricular; 
 Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem 
 Desenvolver práticas avaliativas baseadas na diversidade dos 

instrumentos de recolha de informação e no feedback. 
 Potenciar a equidade no sucesso educativo. 

PARCERIAS E 
COMUNIDADE 

(EIXO 3) 

 Promover o sucesso escolar e desenvolver competências sociais, 
artísticas e culturais nos alunos; 
 Desenvolver atividades que promovam as aprendizagens dos alunos 
 Reforçar a relação família-escola. 
 

Quadro 8: Objetivos Gerais para cada área de intervenção 

Por ser um dos valores do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, a ação 

estratégica definida neste Plano Plurianual de Melhoria terá como foco a inclusão de todos os alunos. 

Procurando melhorar os processos ao nível das práticas pedagógicas, avaliativas e relacionais, 

pensamos que haverá impacto na realização de aprendizagens significativas nos discentes. 

Áreas de 
Intervenção 

práticas 
pedagógicas 

Práticas avaliativas 
Práticas 

relacionais 
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Desta forma, apresenta-se a distribuição das ações, algumas delas funcionando como Ação chapéu, 

operacionalizadas em vários eixos.  

 

 

 

CULTURA DE ESCOLA E 
LIDERANÇAS 

PEDAGÓGICAS 

• MEDIDAS  ORGANIZATIVAS que visam a promoção de trabalho 
colaborativo: 

• Equipas de docentes  

• Português +  

• Assessorias Pedagógicas na Matemática  

• Transição de Ciclo ("Pula o Ciclo") 

GESTÃO 
CURRICULAR 

 

 

• SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA/EXTERNA: 

• Português +; 

• Assessorias Pedagógicas na Matemática 

• Reforço das Aprendizagens 

 

• INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR: 

• Orientar para Incluir (GAM) 

 

• PRÁTICAS PEDAGÓGICAS com impacto na redução indisciplina e do 
absentismo: 

• Gabinete de Mediação Escolar 

• Equipas de docentes 

• Transição de Ciclo ("Assembleias de Turma") 

 
 

PARCERIAS E 
COMUNIDADE 

• EFICÁCIA DAS PARCERIAS: 

• Somos Parceiros  

 

• ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE: 

• Somos Comunidade  
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PARTE II 

5. Ações de Melhoria  

6. Monitorização e Avaliação 

7. Cronograma 

8. Metas Gerais 

9. Plano de Capacitação 
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5. AÇÕES DE MELHORIA  

Face à diagnose elaborada, e em estreita articulação com o Projeto Educativo do qual 

fazem parte integrante, apresentam-se adiante as ações de melhoria selecionadas pela 

UO para responder às situações-problema assinaladas. 

 

Essas ações foram selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

 potencial preventivo (ações que atuam preventivamente sobre as áreas problema 

priorizadas); 

 grau de abrangência (ações com possibilidade de envolver diferentes ciclos de 

escolaridade); 

 grau de convergência (ações que se articulam entre si e respondem a diferentes áreas 

problema priorizadas). 

 

Essas ações estão planificadas de acordo com: 

 o grau de possível exequibilidade em função da possibilidade de requalificação do 

edifício escolar; 

 a capacidade de implementação por parte da organização escolar num determinado 

período de tempo; 

 a possibilidade de mobilizar recursos necessários; 

 o impacto que cada ação terá no desempenho da organização escolar, na qualidade do 

sucesso educativo e na relação com a comunidade. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: EIXO 1_CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS/EIXO2_GESTÃO CURRICULAR 
 

Área(s) Problema(s): Práticas Pedagógicas, Práticas Relacionais e Práticas Avaliativas 

Designação da ação de melhoria: EQUIPAS  DE DOCENTES 

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo: 
 Potenciar a equidade no sucesso educativo; 
 Fomentar a articulação e a partilha inter e intra 

departamentos; 
 Implementar processos sistémicos de autorregulação, a partir 

da avaliação/reflexão sobre as práticas pedagógicas e sobre 
os resultados escolares; 

 Sensibilizar para o desenvolvimento de práticas de supervisão 
colaborativa. 

 Objetivo(s) geral(is) do PPM: 
 Implementar uma cultura profissional de partilha e de 

colaboração; 
 Desenvolver práticas de organização e gestão do currículo e da 

aprendizagem para uma educação inclusiva;  
 Promover a articulação curricular horizontal a nível da 

planificação e desenvolvimento curricular; 
 Desenvolver práticas avaliativas baseadas na diversidade dos 

instrumentos de recolha de informação e no feedback. 

Objetivos específicos da ação:  
 Desenvolver práticas relacionais: aluno/aluno, aluno/professor, professor/professor; 

 Criar melhores condições para ensinar e aprender; 

 Desenvolver práticas pedagógicas centradas no aluno, interdisciplinares, diferenciadas, que favoreçam uma abordagem integrada 

do currículo; 

 Desenvolver práticas pedagógicas que promovam a capacidade de pesquisa, análise, seleção, mobilização de conhecimentos e 

desenvolvimento de múltiplas literacias;  

 Desenvolver práticas pedagógicas que promovam o domínio de técnicas de exposição e argumentação, a capacidade de trabalhar 

cooperativamente e com autonomia; 

 Desenvolver práticas de avaliação formativa de acompanhamento das aprendizagens, reorientando o trabalho do aluno e do 

professor; 

 Fomentar rotinas de supervisão colaborativa entre os docente da equipa. 

Descrição da ação:  
As equipas de docentes são constituídas por um grupo de docentes corresponsáveis pelas aprendizagens globais de duas turmas 
contíguas de alunos. Estas equipas deverão diversificar os modos de fazer aprender, gerando mais e melhores oportunidades de 
aprendizagem para todos, através de uma gestão do currículo centrada nos alunos. Semanalmente, e sempre que possível, 
mediante o crédito global e/ou recursos adicionais TEIP, haverá uma mancha comum às 2 turmas, de quatro ou cinco horas no 
horário, para desenvolvimento de trabalho de projeto orientado, no mínimo, por quatro docentes das turmas, numa lógica de 
trabalho interdisciplinar e articulação curricular, e que permita um agrupamento flexível de alunos alocados a diferentes 
professores, de acordo com as suas necessidades. Os espaços de aprendizagem também deverão ser flexibilizados, recorrendo-se 
ao laboratório da matemática, laboratório de ciências, sala de recursos multimédia (sala de TIC) e biblioteca escolar.  
Perfil da equipa: trabalha em rede, numa lógica de profissionalismo interativo  e deverá valorizar uma ação pedagógica que 
promova a construção do conhecimento de forma autónoma, própria e significativa, respeitando diferentes ritmos e diferentes 
formas de expressão. Em colaboração, a equipa de docentes deverá planificar atividades em que o aluno é o centro do processo, 
através de uma participação ativa e em que os professores orientam os alunos na sua progressão. Como vem referido na portaria 
223-A/2018, deve privilegiar-se o trabalho prático, experimental e o desenvolvimento de capacidades de pesquisa, relação, análise, 
tendo por base perspetivas interdisciplinares e desenvolvendo múltiplas literacias. Este tipo de trabalho desenvolvido em equipa e 
interdisciplinar, trará também vantagens para a avaliação, que se pretende contínua, sistemática, formativa e consequentemente, 
formadora, isto é, promotora de melhores aprendizagens. Haverá melhoria da qualidade da informação recolhida numa lógica de 
triangulação de estratégias, técnicas e instrumentos. 
Cada equipa de docentes será coordenada pelo diretor de turma que será coadjuvado por um docente assessor. 
  
O Público-alvo: 7º ano (2019/20); 5º,7º,8º anos (2020/21) 

Estratégias/Metodologias/Atividades a realizar:  
Trabalho colaborativo em sessões de 1 hora de trabalho/semana; 
Caracterização do público-alvo;  
Análise dos referenciais que orientam a prática educativa (DL54; DL55; Perfil do Aluno; Aprendizagens Essenciais das diversas 
disciplinas; Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania);   
Planeamento/calendarização do trabalho a realizar; 
Identificação de metodologias/práticas promotoras de ambientes “amigáveis” de aprendizagem, de forma a incluir todos os alunos; 
Realização de uma abordagem multinível no acesso ao currículo, adotando diferentes níveis de intervenção; 
Promoção de áreas de confluência de trabalho interdisciplinar ou de articulação curricular (DAC); 
Mobilização dos docentes, assente numa lógica de coautoria curricular e de responsabilidade partilhada. 
 

Duração e periodicidade: de set. 2019 a junho 2021 
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Indicadores a Monitorizar: ver 7.Monitorização e avaliação 

Resultados esperados: 
 Criação de Equipas Educativas nos 5º,7º e 8º anos em função do nº de turmas em 2019/20 e 2020/21; 
 Realização de sessões de trabalho para programar a ação pedagógica em articulação e de forma integradora e registo; 
 Melhoria na relação aluno/aluno; professor/aluno; professor/professor; e consequente redução das ocorrências disciplinares em 

contexto de sala de aula, no decorrer do ano (ver Metas Globais_Práticas Pedagógicas). 
 Melhoria na motivação dos alunos para as atividades letivas e consequente impacto nas aprendizagens e resultados, assim como 

no absentismo (ver Metas Globais_ avaliação interna) no decorrer do ano. 
 Rotinas de práticas avaliativas baseadas na diversidade dos instrumentos de recolha (com impacto nos resultados da avaliação 

interna); 
 Existência de Plataformas digitais de arquivo e de partilha_ do tipo Moodle ou Google Drive; 
 Rotinas de partilha de boas práticas promotoras de aprendizagem, em sessões de 1x/período (o grupo de docentes, em 

articulação com o coordenador da AFC planifica, organiza, elege o público-alvo destas sessões, regista presenças e evidências a 
divulgar); 

 Nº de alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (medidas seletivas e adicionais) com evolução a pelo menos 
50% das disciplinas do currículo por ano de escolaridade/ciclo, face ao nº de alunos alvo dessas medidas, avaliados no ano/ciclo; 

 Aumento do número de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas, na avaliação final do 3ºP, em comparação com o 
histórico a 3 anos, do ano de escolaridade alvo; 
 grau de satisfação dos vários agentes da comunidade face às dinâmicas pedagógicas implementadas (ver Metas Gerais_ Medidas 

Organizacionais) 
 

Parcerias: entidades de Ensino Superior para capacitação de 
docentes. 
Recursos: crédito TEIP e /ou crédito global 

Participantes: professores, alunos; pais/encarregados de 
educação; equipa EMAEI, equipa de avaliação interna, 
professores bibliotecários, professores tutores, GAM, 
coordenador do projeto Eco- Escolas, coordenador do projeto de 
promoção e educação para a saúde. 

Cronograma: ver 6. Cronograma 

Responsabilidades pela coordenação da ação. 

Diretores de turma, em articulação com o Coordenador da AFC. 
Responsável no CP: coordenadores de Diretores de turma (2º e 3º ciclos) 
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13

 Entenda-se metas “intercalares” e não “metas curriculares de aprendizagem”( Despacho n.º 15971/2012). Aquelas 
consistem numa estratégia (e, simultaneamente, instrumento) de ação que pretende traduzir em medidas práticas, 
objetivas e mensuráveis os compromissos que decorrem da implementação das turmas “ninhos”. 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: EIXO 1_CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS/EIXO2_GESTÃO CURRICULAR 

 

Área(s) Problema(s): Práticas Pedagógicas, Práticas Relacionais e Práticas Avaliativas 

Designação da ação de melhoria: PORTUGUÊS + 

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo: 
 Potenciar a equidade no sucesso educativo,  através de 

implementação de Metodologias Mais Sucesso; 
 Implementar processos sistémicos de autorregulação, a partir da 

avaliação/reflexão sobre as práticas pedagógicas e sobre os 
resultados escolares; 

 Sensibilizar para o desenvolvimento de práticas de supervisão 
colaborativa. 

 Objetivo(s) geral(is) do PPM: 
 Implementar uma cultura profissional de partilha e de colaboração; 
 Promover a articulação curricular horizontal a nível da planificação e 

desenvolvimento curricular; 
 Desenvolver práticas avaliativas baseadas na diversidade dos 

instrumentos de recolha de informação e no feedback. 
 Promover práticas pedagógicas centradas no aluno e potenciadoras 

de uma educação inclusiva; 

 Objetivos específicos da ação:   
 Dar respostas às dificuldades específicas de cada aluno, respeitando o seu ritmo de aprendizagem; 
 Reduzir a discrepância entre os resultados da avaliação externa e interna; 
 Melhorar os resultados internos na disciplina; 
 Aproximar os resultados da UO dos resultados nacionais. 

 Aprofundar rotinas de trabalho colaborativo entre docentes 

Descrição da ação:  
a ação visa desenvolver competências essenciais e assegurar respostas educativas aos alunos com fracos resultados nas disciplinas 
sujeitas à avaliação externa; os “ninhos” são pequenos agrupamentos flexíveis de alunos, reunidos por perfis de desempenho e 
que trabalham ao mesmo tempo que a sua turma base; consiste na intensificação da aprendizagem, uma recuperação de 
conteúdos, capacidades ou competências que não se realizaram no tempo dito “normal”; os grupos de homogeneidade relativa 
podem ser rotativos, desde que os alunos atinjam as metas (a curto prazo) estipuladas para cada grupo-ninho. As metas

13
 são 

firmadas num compromisso entre professor e alunos, envolvendo os encarregados de educação na evolução das aprendizagens. 
Todo este percurso deve ser partilhado em departamento e acompanhado periodicamente pelo conselho pedagógico. 
O Público-alvo: 5º +7º anos (2018/19); 5º,6º+ 8º anos (2019/20);6º, 9 anos (2020/21) 

Estratégias/Metodologias/Atividades a realizar:  
Trabalho colaborativo em sessões 1 hora de trabalho/semana; 
Caracterização do público-alvo;  
Diagnóstico para identificar as fragilidades e/ou potencialidades dos alunos nos domínios específicos da disciplina de português; 
Trabalho colaborativo dos docentes envolvidos no sentido de identificar as estratégias/metodologias mais adequadas ao grupo homogéneo 
temporário. Por cada 2 turmas, criação de uma turma “ninho” (+1 docente) que funciona ao mesmo tempo que a turma-mãe; os alunos que 
integrarão as turmas “ninhos” (de baixo, médio e/ou alto rendimento) serão selecionados em função do da diagnose inicial/ no decorrer do ano, 
através da avaliação formativa; é traçado um plano (os 2 professores, em conjunto, traçam as metas a alcançar com o grupo, num determinado 
tempo de duração); é realizado um relatório da intervenção, por aluno, a entregar ao diretor de turma, no momento da avaliação sumativa. 
Este(s) relatório(s) deverá/ão integrar o PIA do aluno, no final do ano. É recomendável que todos os alunos da turma passem pela experiência do 
“Ninho” e que os Encarregados de Educação tenham conhecimento desta Metodologia Mais Sucesso.  
Duração e periodicidade: de set. 2018 a junho 2021 

Indicadores a Monitorizar: ver 7. Monitorização e avaliação 

Resultados esperados: 
 Melhoria dos resultados na avaliação interna (metas: 87,6% de sucesso nas turmas de 5º ano na avaliação sumativa final de 2018/19; 88,3% de 

sucesso nas turmas de 7º ano, na avaliação sumativa final de 2018/19; nos anos seguintes: ≥ histórico a 3 anos). 
 Realização de sessões semanais de trabalho colaborativo; 
 Melhoria dos resultados na avaliação externa (Ver Metas Globais_ avaliação externa_9º ano_2020/21) 
 Existência de Plataformas digitais de arquivo e de partilha_ do tipo Moodle ou Google Drive; 
 grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa/diversidade  face às dinâmicas pedagógicas implementadas (ver Metas Globais 

_Medidas Organizacionais)      
 

Parcerias: NA 
Recursos: crédito TEIP 

Participantes: professores de português; Encarregados de 
Educação; Diretores de Turma;  

Cronograma: ver 6. Cronograma 

Responsabilidades  

Coordenador(a) de Grupo de Recrutamento : GR 220 + GR 300 
Elementos do CP responsáveis : coordenador(a) dos Departamento de Línguas. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: Eixo 2_ Gestão Curricular 
 

Área(s) Problema(s): Práticas pedagógicas; Práticas avaliativas. 
 

Designação da ação de melhoria: ASSESSORIAS PEDAGÓGICAS NA MATEMÁTICA 

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo: 
 Potenciar a equidade no sucesso educativo; 
 Promover práticas de supervisão pedagógica; 
 Implementar processos de sistémicos de 

autorregulação, a partir da avaliação/reflexão 
sobre as práticas pedagógicas e sobre os 
resultados escolares; 

 Reforçar a relação família-escola-comunidade. 

Objetivo(s) geral(is) do PPM: 
 Promover práticas pedagógicas centradas no aluno e potenciadoras de 

uma educação inclusiva; 
 Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 
 Desenvolver práticas avaliativas baseadas na diversidade dos instrumentos 

de recolha de informação e no feedback; 
 Implementar uma cultura profissional de partilha e de colaboração. 

Objetivos específicos da ação:  
Melhorar os resultados internos na disciplina, através de: 

 Promoção de práticas de ensino diferenciado em sala de aula, dando resposta às dificuldades específicas de cada aluno e 
respeitando o seu ritmo de aprendizagem; 

 Dinamização de atividades que promovam a concretização de aprendizagens significativas; 
 Dinamização de atividades que desenvolvam a comunicação matemática; 
 Diversificação de atividades para  motivar os alunos.  

Reduzir a discrepância entre os resultados da avaliação externa e interna. 

Descrição da ação: a ação tem como objetivo central desenvolver competências essenciais quer no domínio da matemática quer 
na componente atitudinal, assegurando tendencialmente respostas educativas aos alunos, principalmente aqueles que têm 
revelado fracos resultados na disciplina e com falta de motivação intrínseca para a aprendizagem. As aulas em regime de 
assessoria vêm possibilitar o recurso a tarefas de cunho exploratório e investigativo e um acompanhamento mais individualizado 
dos alunos, quer daqueles que apresentam maiores dificuldades, quer daqueles que conseguem progredir melhor nas suas 
aprendizagens. Os alunos serão encorajados a explorar, a fazer tentativas, a identificar e corrigir erros de modo a ganharem 
confiança na sua capacidade de resolver problemas. Procurar-se-á que os alunos compreendam os diversos conceitos não de uma 
forma mecanizada, mas de modo a que possam entendê-los e aplicá-los nas mais variadas situações. Valorizar-se-á o trabalho de 
grupo, a resolução de problemas, a discussão e a reflexão critica. 
A reflexão conjunta, na hora de trabalho colaborativo, do modo como as aulas irão decorrer ajudará, também, a perceber as 
estratégias de aprendizagem que se revelarão mais eficazes em cada momento e em cada conteúdo temático. A reflexão conjunta 
deverá incidir também, na avaliação que se pretende contínua, sistemática, formativa e formadora. A variedade de estratégias e 
metodologias de ensino, permitirá diversificar técnicas e instrumentos de recolha de informação, melhorando a qualidade da 
avaliação. 
A ação deverá ser publicitada junto dos diretores de turma, pelos coordenadores de grupo de recrutamento. Os diretores de 
turma, por seu lado, apresentam a ação aos encarregados de educação, no sentido de os envolver neste compromisso de 
integração na aprendizagem. 
O Público-alvo: (5º ano e 6º ano e 8º ano em 2019/2020; 6º ano e 9º ano em 2020/2021) 

Estratégias/Metodologias/Atividades a realizar:  
Em sala de aula 

 Questões-aula com grau de dificuldade adequado ao perfil dos alunos da turma; 

 Tarefas exploratórias que deverão ser realizadas em grupo de trabalho e apresentadas à turma; 

 Trabalhos de pesquisa, no âmbito da História da Matemática, realizados em grupo e a ser apresentados no Dia do 
Patrono; 

 Registos semanais do desempenho dos alunos no domínio socio-afetivo. 
Em reuniões de Trabalho Colaborativo 

 Partilha de práticas pedagógicas; reflexão sobre estratégias que se revelem adequadas e eficazes; 

 Seleção das tarefas exploratórias e questões-aula; 

 Construção de materiais; 

 Construção de instrumentos de recolha de informação e Avaliação de alunos; 

 Reflexão sobre os resultados obtidos. 
 

Duração e periodicidade:  Ao longo do ano letivo 
 

Indicadores a Monitorizar: VER 7. Monitorização e avaliação 
 
Resultados esperados: 
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 Melhorar os resultados internos em 5%, no 7º ano (para 2018/19), face aos resultados obtidos em 2017/18; 
 Realizar pelo menos uma tarefa de cunho exploratório/investigativo por mês; 
 Realizar pelo menos um trabalho de pesquisa por ano, no âmbito da História da Matemática, apresentado à comunidade no dia 

do patrono; 
 Rotinas de práticas avaliativas baseadas na diversidade dos instrumentos de recolha; 
 Realizar pelo menos uma vez, uma ação de divulgação da ação junto dos encarregados de educação. 

Parcerias: NA 
Recursos: crédito TEIP 

Participantes:  

 Alunos;  

 Professores de matemática; 

 Encarregados de Educação;  

 Diretores de Turma. 

Cronograma:  ver 6. Cronograma 

Responsabilidades  

Elementos do CP responsáveis: coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais;  
Responsável pela monitorização da ação: Coordenadores dos grupos 230 e 500. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: Eixo 2_ Gestão Curricular (Sucesso escolar na avaliação externa) 

Área(s) Problema(s):  
 Fracos resultados na avaliação externa 

Designação da ação de melhoria 

Reforço das aprendizagens (preparação para os exames nacionais) 

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo: 
 Potenciar a equidade no sucesso educativo; 

 
 
 

Objetivo(s) geral(is) do PPM: 
 Promover práticas pedagógicas centradas no aluno e 

potenciadoras de uma educação inclusiva; 
 Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

Objetivos específicos da ação:  
 Identificar as causas que explicam o insucesso na avaliação externa 
 Melhorar os resultados nos exames nacionais 
  Reduzir a discrepância entre os resultados da avaliação interna e externa 
  Dar resposta às dificuldades específicas de cada aluno 

Descrição da ação:  
A ação consiste, num primeiro momento, na identificação dos fatores que condicionam o sucesso/o desempenho nos exames 
nacionais do 11º e 12º anos; trabalho colaborativo a ser feito pelos professores que lecionam as disciplinas sujeitas a exame 
nacional, que definirão as estratégias a implementar e os materiais a utilizar.  
O trabalho a desenvolver posteriormente incidirá na análise de itens de exame, sistematização e consolidação dos conteúdos 
sobre os quais incidem com maior frequência os exames, procedendo ainda à resolução de itens de provas de  anos anteriores 
para treino de competências/capacidades.  
Procedimentos: no sentido de responsabilizar e comprometer os alunos, estes deverão inscrever-se no início do ano letivo (com a 
autorização dos seus encarregados de educação) para a frequência deste reforço de modo a comprometê-los com o trabalho a 
realizar e permitir que o grupo se mantenha estável ao longo do ano letivo. Deverão ser excluídos quando derem três faltas 
injustificadas e não poderão voltar a integrar o grupo, devendo tal facto ser objeto de comunicação ao EE.  
É necessária uma estabilidade do grupo de alunos para  analisar a correlação entre a frequência do reforço e os resultados obtidos. 
O Público-alvo: alunos dos 11º e 12º anos das disciplinas sujeitas a avaliação externa (FQ A, BG, MACS, GEO, PORT, MAT A) 
Nota: havendo recursos humanos e horas  disponíveis para tal, sugere-se a criação desta ação já no 11º ano para preparação de 
exames de Português, Matemática e História. 

Estratégias/Metodologias/Atividades a realizar:  
Análise dos resultados escolares (avaliação interna e externa) em GR e departamento 
Reflexão com os alunos sobre os resultados obtidos 
Aulas de preparação para exame ao longo do ano: resolução semanal de itens de exames ou exames  
Aulas antes dos exames para esclarecimento de dúvidas em horário a fixar entre alunos e professores que lecionam as disciplinas 
sujeitas a avaliação externa 
Duração e periodicidade:  
Horário pós-letivo dos alunos, ao longo do ano letivo, uma hora semanal; pelo menos 4h semanais na pausa entre o final do ano letivo e o início 
dos exames nacionais. 

Indicadores a Monitorizar: ver 7. Monitorização e avaliação  

Resultados esperados: 
.Frequência de pelo menos 80% dos alunos inscritos no início do ano letivo 
.Aproximar os resultados dos alunos (frequentadores) da média nacional em todas as disciplinas sujeitas a exames (ver Metas Gerais_ avaliação 
externa). 

Parcerias: NA 
 

Participantes: Alunos dos 11º e 12º anos; Docentes das disciplinas 
sujeitas a avaliação externa; DTS; Coordenador de DTS do Ensino 
Secundário. 
 

Cronograma: ver 6. Cronograma 

Responsabilidades  

Responsável pela monitorização da ação: Coordenadores dos GR envolvidos 
Elementos do CP responsáveis : Coordenador dos DTs do Ensino Secundário 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: Eixo 2: INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR: 
 

Área(s) Problema(s): práticas relacionais  

Designação da ação de melhoria 

Orientar para Incluir 

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo: 
 Reforçar a relação família-escola. 

 

 Objetivo(s) geral(is) do PPM: 
 Potenciar a melhoria do clima de escola, através de uma 

cultura relacional; 
 Potenciar a equidade no sucesso educativo; 

Objetivos específicos da ação:  
Focada na intervenção dos técnicos de serviço social , psicologia e mediação: 
  Promover percursos educativos com sucesso; 

 Intervir em grupos turma que apresentam diferentes problemáticas; 

 Desenvolver um trabalho com as famílias dos alunos de forma a potenciar uma vivência escolar e familiar mais saudável; 

 Fomentar um trabalho em rede com as instituições da comunidade local (parcerias) de forma a promover resposta céleres e 

concertadas às necessidades identificadas. 

Focada na intervenção da animadora: 
 Desenvolver um “currículo oculto” através da aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de capacidades e formação de 

atitudes essenciais no processo de socialização entre os/as alunos/as que são intervencionados durante a dinamização dos 
clubes pela valência de animação sociocultural; 
 Integrar  os alunos/as com maiores dificuldades de comunicação e de relacionamento na restante comunidade escolar, através 

da participação nos clubes; 
 Enriquecer o ambiente escolar, multiplicando as oportunidades de adquirir competências através da aplicação de métodos de 

Educação Não-Formal, representando assim uma forma dos/as alunos/as olharem para a escola de uma perspetiva diferente; 

Descrição da ação: Perante as necessidades identificadas de intervenção nas diferentes valências do GAM (educação social, serviço 
social, psicologia, mediação educativa e animação socioeducativa) é definida uma estratégia de intervenção multidisciplinar, quer a 
nível interno quer a nível externo, de forma a dar resposta aos problemas identificados combatendo os pontos fracos e 
potenciando as oportunidades. 
O Público-alvo: comunidade educativa   

Estratégias/Metodologias/Atividades a realizar: As estratégias e metodologias, a utilizar são: 
 - nos casos individuais: discussão e distribuição dos casos sinalizados; realização de atendimentos e diagnóstico social, psicológico 
e mediação; observação e avaliação; realização de visitas domiciliárias; empowerment; participação; investigação-ação; relação 
empática; acompanhamento social, psicológico e de mediação; encaminhamento para respostas sociais e/ou de saúde adequadas 
às necessidades diagnosticadas; articulação com estes mesmos serviços; delimitação e partilha de estratégias de intervenção com 
os encarregados de educação/pais, familiares e a equipa pedagógica; reforço das práticas educativas adequadas; etc.  
 - a nível grupal: planificação e intervenção em turma, coaching parental, gestão de conflitos e intervenção em situações de 
indisciplina, realização do diagnóstico da realidade do agrupamento e dos interesses dos alunos relativamente a atividades 
extracurriculares; planificação, criação e dinamização dos clubes em função do diagnóstico realizado. 

Duração e periodicidade: Ao longo do ano letivo. 

Indicadores a Monitorizar: ver 7. Monitorização e avaliação  

Resultados esperados nos alunos sinalizados para a equipa GAM: 
Absentismo escolar – reduzir em 50% 
Abandono escolar – reduzir em 80% 
Indisciplina – reduzir em 30% 
Negligência – reduzir em 60% 
Instabilidade emocional e/ou comportamental – reduzir em 50% 
Violência e exclusão escolar – reduzir em 30% 
Consumo de substâncias – reduzir em 25% 
Problemas socioeconómicos: reduzir em 30% 
Problemas de higiene – reduzir em 50% 
Disfunção familiar e páticas educativas parentais – reduzir em 25% 
Ausência de colaboração dos encarregados de educação - reduzir em 80% 
Alunos frequentadores* de clubes/oficinas: 
Frequência regular dos alunos inscritos nos clubes – atingir 50% dos inicialmente inscritos; 
Alunos que melhoraram a relação interpessoal – atingir 60% 
Alunos que desenvolveram competências pessoais – atingir 50% 

*alunos sinalizados no GAM/alunos da UO . 
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Parcerias: CPCJ’s; Tribunais de Família e Menores, Segurança 
Social, Rlis; Centros de Saúde, Hospitais, AMI, Médicos do 
Mundo; Legião da Boa Vontade; Cáritas; APAV, UMAR, IPDJ, 
Radioactive 101, Saber Compreender, FAPAS. 

Participantes: Comunidade educativa e as instituições da 
comunidade local. 
Recursos adicionais no âmbito TEIP para contratação dos técnicos 

Cronograma: Ao longo de todo o ano letivo (ver 6. Cronograma) 

Responsabilidades  

Responsável pela monitorização da ação : Coordenadora TEIP 
Elementos do CP responsáveis:  Coordenadora TEIP 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: Eixo 1_ Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas/Eixo 2_Gestão Curricular 
 

Área(s) Problema(s):  Práticas Pedagógicas (PROCESSO DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR INTERCICLOS POUCO CONSOLIDADO)          
/Práticas avaliativas/Práticas relacionais 

Designação da ação de melhoria: PULA O CICLO 

 

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo: 
 Fomentar a equidade no sucesso educativo; 
 Fomentar a articulação e a partilha inter e intra 

departamentos; 
 Potenciar a melhoria do clima de escola; 
 Consolidar a articulação entre a escola e a família; 
 Implementar processos sistémicos de autorregulação, a partir 

da avaliação/reflexão sobre as praticas pedagógicas e sobre os 
resultados escolares. 

Objetivo(s) geral(is) do PPM: 
 Implementar uma cultura profissional de partilha e de colaboração; 
 Orientar a ação educativa para o cumprimento de metas e objetivos 

educacionais; 
 Desenvolver práticas de organização e gestão do currículo e da 

aprendizagem para uma educação inclusiva;  
 Desenvolver práticas avaliativas baseadas na diversidade dos 

instrumentos de recolha de informação e no feedback. 
 

 

Objetivos específicos da ação:  
 Promover a articulação curricular e pedagógica numa perspetiva sequencial entre os vários ciclos e níveis de ensino; 
 Assegurar uma efetiva articulação  intra e  inter departamentos;   
 Operacionalizar a interdisciplinaridade; 
 Implementar estratégias que promovam a integração dos alunos; 
 Promover um clima positivo e inclusivo; 
 Fomentar uma participação democrática direta; 
 Capacitar as crianças e jovens para a criação de espaços/momentos de discussão e partilha que os leve a considerarem diversas 

perspetivas, a negociar, a argumentar, a construir consensos, a desenvolver pensamento crítico, relacionamento interpessoal e  
raciocínio moral (áreas de competência do Perfil do Aluno); 
 Prever e avaliar o impacto das decisões tomadas em assembleia; 
 Reduzir os índices de indisciplina em contexto de recreio e sala de aula, fazendo uma abordagem “positiva” da (in)disciplina; 
 Melhorar os resultados escolares. 
 

Descrição da ação:  

Pretende-se promover uma harmoniosa transição dos alunos nos novos ciclos de escolaridade, agindo ao nível do currículo e ao 

nível das relações interpessoais: 

ao nível do currículo: O currículo deve ser devidamente ensinado e aprendido em cada ano e ciclo, promovendo o sucesso de 

todos os alunos ao longo do seu percurso escolar. A articulação vertical do currículo e das atividades contribuirão para a melhoria 

do ensino e aprendizagem, para a melhoria da integração dos alunos e, nesta medida, para o sucesso dos alunos. 

Neste sentido, será constituída uma “equipa interciclos” com representantes de cada ciclo de escolaridade na área de português, 
matemática e ciências naturais, inglês e expressões artísticas. Esta equipa reunirá mensalmente para, em colaboração: 
- estabelecer prioridades nas aprendizagens/conteúdos, numa perspetiva sequencial entre ciclos e adaptada ao contexto; 
- introduzir aprendizagens/conteúdos que façam sentido no contexto; 
- selecionar práticas pedagógicas necessárias ao desenvolvimento das aprendizagens/conteúdos, que correspondam a diferentes 
vias de acesso ao saber, numa perspetiva sequencial entre ciclos e em consonância com o perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória; 
- estabelecer prioridades/conteúdos, no âmbito do ensino experimental das ciências, numa perspetiva sequencial entre ciclos; 
- selecionar modalidades e instrumentos de avaliação integrados no desenvolvimento do currículo, numa perspetiva sequencial 
entre ciclos, que facilitem aos professores a tomada de decisão e aos alunos, a regulação do seu  próprio progresso; 
- selecionar atividades diversificadas /projetos de âmbito interdisciplinar, transversais entre ciclos, promotoras de motivação e 
envolvimento dos alunos; 
- selecionar os momentos e os objetivos de práticas de supervisão colaborativa entre docentes de 1ºC e 5º ano, especialmente no 
âmbito do ensino da matemática(fragilidade da UO); estas práticas deverão ser alargadas a outras disciplinas sempre que a análise 
e reflexão sobre as práticas pedagógicas e os resultados dos alunos assim o justifiquem. 

O Público-alvo: 2019/20 transição do pré-escolar > 1ºano | 4ºano > 5º ano; 2020/21: transição do 6º > 7º ano. 

 
ao nível das relações interpessoais: As ASSEMBLEIAS DE TURMA são uma das formas pedagógicas que permitem desenvolver 
áreas de competência do Perfil do Aluno e, por conseguinte, treinar competências sociais indispensáveis para agir numa sociedade 
em constante transformação. As assembleias de turma deverão decorrer com regularidade e ter a mediação do professor titular de 
turma (no 4º ano) e/ou professor Diretor de Turma ou, numa ação concertada, pelo conjunto dos professores do Conselho de 
Turma. Deverão ser calendarizadas em cada turma e poderão ocorrer fora dessa programação, sempre que se justificar. Essa 
organização é participada e os assuntos a tratar poderão ser: problemas e conflitos inerentes ao grupo-turma, quer ao nível do 
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trabalho, quer ao nível das relações interpessoais (aluno-aluno/aluno-professor), quer ao nível da planificação/organização de 
atividades a decorrer na escola. Os assuntos passam a ser resolvidos pelo grupo-turma e as decisões registadas e ratificadas por 
todos em documento próprio.  
 
O Público-alvo: 4º ano em 2019/2020; 5º ano em 2020/2021, embora possa haver turmas da EPE e outras turmas do 1º ciclo a 

desenvolver esta ação. 

Estratégias/Metodologias/Atividades a realizar:  
Ao nível do currículo: trabalho em equipa para, 
- Deteção dos fatores preditivos de insucesso escolar; 
- Identificação das diferentes terminologias para os mesmos conteúdos usadas nos diferentes ciclos;  
- Construção de documentos de registo das opções da equipa referentes às prioridades e seleção das aprendizagens/conteúdos, 
práticas pedagógicas, modalidades e instrumentos de avaliação, numa perspetiva sequencial entre ciclos e de acordo com o 
contexto; 
- Construção de documento de registo das opções da equipa referentes às prioridades no âmbito do ensino experimental das 
ciências, numa perspetiva sequencial entre ciclos; 
 -  Seleção e promoção da dinamização de atividades/projetos de âmbito interdisciplinar, transversais entre ciclos. 
Ao nível das relações interpessoais: 
- Criar um Regimento do Funcionamento das Assembleias; 
- Construção de uma caixa de sugestões/situações-problema a colocar na sala-base; 
- Registo numa ata das propostas/decisões tomadas; 
- Elaboração de um Dossiê da turma. 
- Práticas de supervisão colaborativa entre os docentes de 1ºCiclo  e os docentes de 5º ano que venham a implementar as 
assembleias de turma. 
- Elaboração de um relatório final com referência ao nº de assembleias realizadas, assuntos tratados e grau de satisfação dos 
alunos e professores. 
Duração e periodicidade: ver  7. Cronograma 

Indicadores a Monitorizar: ver 7. Monitorização e avaliação  

 
Resultados esperados: 
- Melhoria da taxa de sucesso de 4pp. dos alunos no 5º ano (em 2020/21), comparando com o histórico a 3 anos; 
-Diminuição do nº de ocorrências no recreio/dentro da sala de aula, devido a uma abordagem “positiva” da indisciplina (2019/20;2020/21)_ ver 
Metas Gerais_ Práticas Pedagógicas_ Indisciplina; 
- Grau de satisfação dos alunos, professores e pais/encarregados de educação no âmbito da transição harmoniosa entre ciclos (aplicação de IQ) 
- A médio-prazo, estima-se que os alunos venham a desenvolver competências sociais e interpessoais que lhe permitam exercer uma cidadania 
ativa, inclusive no seio da escola através da sua participação em associações de estudantes, noutros órgãos do Agrupamento ou na tomada de 
decisões da vida escolar. 
 

Parcerias:  poderão ser estabelecidas parcerias com Associações 

Juvenis, Grupos de Voluntariado ou a Autarquia, através do Conselho 
Municipal da Educação e do respetivo Plano Estratégico Educativo 
Municipal, entre outras. 
IMULP (Instituto de Mediação da Univ. Lusófona do Porto) 

Participantes: Alunos e professores da EPE, do 1ºC e 2ºC, GAM, 
equipa EMAEI, professores tutores, professores bibliotecários,  
pais/encarregados de educação; equipa de avaliação interna, 
coordenadora de projetos; se aplicável, serão chamados a 
participar também os coordenadores do projeto Ecoescolas e 
do projeto de promoção e educação para a saúde. 

Responsáveis no CP: Coordenador do 1º ciclo ; Coordenadores de Dts (2º e 3º ciclos) 
Responsáveis pela Monitorização: coordenadores de GR, em articulação com a “equipa interciclos”. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO:  Eixo2_Gestão do Currículo (Práticas Pedagógicas  com impacto na redução indisciplina e do absentismo:  

Área(s) Problema(s):  práticas relacionais 

Designação da ação de melhoria:  Gabinete de Mediação Escolar 

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo: 
 Potenciar a equidade no sucesso educativo. 
 Diligenciar no sentido da garantia do bem-estar, da segurança e do 

ambiente de ensino/aprendizagem conducente à formação integral 
dos alunos 
 

Objetivo(s) geral(is) do PPM: 
 Incentivar ao desenvolvimento de projetos e soluções 

inovadoras que promovam a qualidade das 
aprendizagens e clima de “bem-estar”; 

 Potenciar a melhoria do clima de escola, através de uma 
cultura relacional 

Objetivos específicos da ação:  
- implementar um modelo cooperativo e relacional na resolução de conflitos; 
- desenvolver capacidades relacionais/sociais; capacidades e atitudes comunicativas; capacidades e atitudes emocionais; 
- capacitar os jovens para o desenvolvimento de atitudes de cooperação e negociação no  sentido de solucionar conflitos; 
-incrementar capacidades de comunicação e compreensão interpessoal entre jovens (alunos) e adultos (professores);  
- reduzir a taxa de ocorrências disciplinares em contexto de espaços aula/sala de aula de aula e nos recintos escolares 

Descrição da ação: a criação do Gabinete de Mediação surge na sequência de uma ação de capacitação (60H) promovida pela 
Universidade Lusófona no âmbito de parceria com a Câmara Municipal do Porto para a implementação do Projeto restrito  
PROJETO“MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA:POR UMA CONVIVÊNCIA CIDADÃ”. Esta decorreu em 2017/18, tendo envolvido, 
num primeiro momento docentes e, mais tarde, alunos.  
Passada esta 1ª fase, entende-se criar o Gabinete que, num primeiro momento (3ºP_ 2018/19), terá o apoio do IMULP e funcionará 
mais como um “Clube”, uma vez que será composto por alunos que receberam a formação em mediação e alguns professores, 
também eles com formação, para orientar os alunos nas mediações informais. 
Num segundo momento (2019/20), prevê-se o funcionamento do Gabinete de Mediação Escolar, integrando alunos e professores. 
Estes, com formação em Mediação Escolar, terão no seu horário horas da sua componente letiva (com recurso a crédito TEIP e/ou 
global) ou na sua componente não letiva destinadas ao trabalho neste Gabinete.  
Os alunos mediadores existentes nas turmas do 2º e 3º ciclos contribuem para catalizar situações de conflito existentes nas suas 
turmas, promovendo autonomamente a mediação informal e, com o apoio de professores mediadores, participam nos processos de 
mediação formal. 
Tipos de conflito em meio escolar suscetíveis de serem tratados em mediação : desavenças,  boatos,  difamações,  insultos,  
ameaças,  ofensas,  queixas,  mal-entendidos; tensões  entre  professores  e  alunos  e  vice-versa,  como,  por  exemplo,  mau  
comportamento nas aulas resultante de conflitos; situações desagradáveis ou que parecem injustas; problemas entre adultos: 
professores, famílias, pessoal não docente, e entre estes e os alunos. 
O Gabinete de Mediação será   um espaço de realização das mediações formais e de reunião dos mediadores. Este espaço deve ser 
exclusivo para a mediação quando esta esteja a decorrer. A sua constituição depende dos recursos alocados pela UO. 
Equipa da mediação:  esta  equipa  é  composta  pela mediadora socioeducativa, contratada no âmbito dos recursos adicionais TEIP, 
pelos  mediadores  de  conflitos  (5 professores  e  alunos mediadores voluntários). Cabe-lhe  assegurar  o  funcionamento  do  
serviço  de  mediação,  formal,  cumprindo  o  regulamento  e  as  regras  éticas  da  mediação. Haverá um coordenador, professor, 
que  coordena  internamente  a implementação e execução das atividades do projeto.  Ao  Instituto  de  Mediação  da  ULP  cabe  
assegurar  a  coordenação  científica  do projeto, dinamizar a sensibilização, ministrar a formação aos alunos e professores e orientar 
a equipa de mediação. 
O Público-alvo: alunos da EB Ramalho Ortigão (onde se regista maior número de alunos e de ocorrências disciplinares), podendo em 
anos posteriores funcionar na escola-sede. 

Estratégias/Metodologias/Atividades a realizar:  
Formação de docentes e alunos: já realizada em 2017/18 (1º ciclo de intervenção do IMULP) 
Para 2018/19_ 3ºP: levantamento dos alunos com formação e cruzamento dos horários para verificar a sua disponibilidade; 
levantamento do interesse dos alunos em fazer parte deste “Clube”; dinamização de workshops, dinamizados pelo IMULP 
destinados aos alunos. Paralelamente: 2º ciclo de intervenção do IMULP (descrição desta intervenção no  PROJETO“MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS NA ESCOLA: POR UMA CONVIVÊNCIA CIDADÃ”_2018/20) 
Para 2019/20: criação do Gabinete de Mediação, composto por alunos e professores mediadores e equipa;  divulgação da existência 
deste Gabinete no seio da escola; sessões de sensibilização a delegados de turma + Encarregados de Educação, por intermédio dos 
diretores de turma; realização de mediações formais e informais, tendo o apoio/orientações especialistas do IMULP. 
 
 
Duração e periodicidade: ver 6. Cronograma 

Indicadores a Monitorizar: ver 7 

Resultados esperados: 
 melhoria  das  relações  interpessoais  na  sala  de  aula, 
entre professor e alunos, aluno-aluno e na Escola em geral.  
 Redução das ocorrências disciplinares nas turmas em que há alunos em mediação (ver Metas Gerais_ práticas pedagógicas); 
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Parcerias:  Instituto de Mediação da Universidade Lusófona do 
Porto  (IMULP).   
Recursos: Mediadora Socioeducativa + professores com CNL ou CL 
(crédito global e/ou crédito TEIP) 

Participantes:  professores e alunos mediadores; diretores de 
turmas 
Responsáveis no CP:  Coordenadores de Dts (2º, 3º ciclos e 
Sec) 
Responsáveis pela monitorização da ação: Mediadora 
Socioeducativa 
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6. CRONOGRAMA DAS AÇÕES : Cronograma das ações (monitorização e avaliação incluídas) para o triénio 2018/21 

 

 Ano letivo 2018/19 2019/20 2020/21 

Ação                                                  Mês 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.1 PORTUGUÊS +  Em 2018/19 funciona Uma turma Ninho 
por cada 2 turmas na EB Ramalho 
Ortigão. Aplica-se às turmas do 5º e 7º 
anos.  
Trata-se de organizar grupos de 
homogeneidade relativa temporários, 
baseados em critérios pedagógicos a 
definir pelos 3  professores envolvidos em 
cada grupo de turmas.  
 

 Em 2019/20 funciona Uma turma Ninho 
por cada 2 turmas na EB Ramalho 
Ortigão.  
Aplica-se às turmas do 5º, 6º e 8º anos.  

 

 Em 2020/21 funciona Uma turma Ninho 
por cada 2 turmas na ESAH . 
Aplica-se às turmas do 6º e 9º anos. 
 

 

Monitorização e avaliação 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.2 ASSESSORIAS PEDAGÓGICAS 
NA MATEMÁTICA 

 Em 2018/19 funcionam as assessorias 
pedagógicas nas turmas de 5º e 7º anos, 
na disciplina de matemática, em sala de 
aula . Local: EB Ramalho Ortigão. 
 

 Em 2019/20 funcionam as assessorias 
pedagógicas nas turmas de 5º,6º e 8º 
anos, na disciplina de matemática, em 
sala de aula . Local: EB Ramalho Ortigão 
 

 Em 2020/21 funcionam as assessorias 
pedagógicas nas turmas de 6º e 9º anos, 
na disciplina de matemática, em sala de 
aula . Local a definir. 

 

 

Monitorização e avaliação 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.3 EQUIPA DE DOCENTES NA  A funcionar nas turmas de 7º anos  A funcionar nas turmas de 5º,7º e 8º anos 

 

 

Monitorização e avaliação            8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.4 TRANSIÇÃO _ “PULA O CICLO” NA 
 
 

 A desenvolver na EPE, 1º ciclo e 2º ciclo 
(ver detalhes na descrição da ação) 

 A desenvolver na EPE, 1º ciclo, 2º ciclo e 
3º ciclo (ver detalhes na descrição da 
ação) 

 

Monitorização e avaliação            8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Legenda: 

 Ano letivo 2018/19 2019/20 2020/21 

Ação                                                  Mês 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.5 REFORÇO POSITIVO Sala de Estudo, após o horário letivo dos 
alunos ; monitorização da frequência do 
espaço e acompanhamento dos alunos 
mais frequentadores. 
Locais de funcionamento: EB Ramalho 
Ortigão + ESAH 

 NA  NA  

Monitorização e avaliação 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8            8            8 

6.1.6 ORIENTAR PARA INCLUIR_GAM Desenvolvimento da ação GAM em todo 
o Agrupamento 

 Desenvolvimento da ação GAM em todo 
o Agrupamento 

 Desenvolvimento da ação GAM em todo 
o Agrupamento 

 

Monitorização e avaliação 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.7 GABINETE DE MEDIAÇÃO 
ESCOLAR 

A funcionar como “clube” na EB Ramalho 
Ortigão, no 3ºP 

 A funcionar como Gabinete de Mediação 
Escolar_ a funcionar em 12 H semanais 

 A funcionar como Gabinete de Mediação 
Escolar _ a funcionar em  18H semanais 

 

Monitorização e avaliação          6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.8 REFORÇO DAS 
APRENDIZAGENS 

 

Monitorização à assiduidade e ao impacto 
desta medida de promoção do sucesso 
educativo nas aprendizagens dos alunos 
indicados; monitorização da assiduidade 
dos alunos nas aulas de reforço. 
 

 Monitorização à assiduidade e ao impacto 
desta medida de promoção do sucesso 
educativo nas aprendizagens dos alunos 
indicados; monitorização da assiduidade 
dos alunos nas aulas de reforço. 
 

 Monitorização à assiduidade e ao impacto 
desta medida de promoção do sucesso 
educativo nas aprendizagens dos alunos 
indicados; monitorização da assiduidade 
dos alunos nas aulas de reforço. 
 

 

Monitorização e avaliação 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.9 Somos parceiros 
 

NA  Monitorização e avaliação da 
eficácia das parcerias 

 Monitorização e avaliação da eficácia 
das parcerias 

 

Monitorização e avaliação            8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.10 Somos comunidade 
 

Monitorização e avaliação do grau de 
satisfação e do envolvimento da 
comunidade educativa 

 Monitorização e avaliação do grau 
de satisfação e do envolvimento da 
comunidade educativa 

 Monitorização e avaliação do grau de 
satisfação e do envolvimento da 
comunidade educativa 

 

Monitorização e avaliação          6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Duração da ação  Monitorização  Avaliação 
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7. Monitorização e Avaliação 

As ações deste Plano Plurianual de Melhoria serão monitorizadas e avaliadas, tendo em conta os 

critérios que abaixo se descrevem: 

Ação: EQUIPA DE DOCENTES 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Coordenador da AFC 

INDICADORES A MONITORIZAR EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS FIXADAS 

 de execução: nº de equipas educativas criadas no biénio; 
 de operacionalização:  
 existência  de projetos desenvolvidos; 
 diversidade dos instrumentos de avaliação utilizados; 
 nº de aulas em DAC; 
 nº de sessões de partilha de práticas promotoras de aprendizagens (a realizar a partir de 2020/21); 
 nº ocorrências  disciplinares; 
 evolução dos resultados dos alunos envolvidos, ao longo do ano e face ao ponto de partida (1ºP). 

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR NA RECOLHA E TRATAMENTOS DOS DADOS. 

.Consulta dos diversos registos (atas; relatórios; sumários; planificações de DAC; sínteses de reuniões de trabalho 

colaborativo; instrumentos de registos da avaliação dos alunos; ocorrências disciplinares e faltas injustificadas, a partir 
da consulta do INOVAR; plataformas digitais de partilha); 
.Aplicação de IQ pela equipa de avaliação interna; 

CALENDARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS (E SEUS OBJETIVOS)  
DA MONITORIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

 INÍCIO DO ANO LETIVO: reunião entre Coordenador da AFC e Equipas docentes para compreenderem e planearem  o 
trabalho a desenvolver no âmbito da ação. 

 FINAL DOS DOIS PRIMEIROS PERÍODOS LETIVOS 
Reunião entre diretores de turma com o responsável pela coordenação da ação para: 
- fazerem um balanço/reformulações do trabalho a desenvolver ao longo da ação, atendendo aos dados colhidos; 
-identificarem os aspetos críticos que podem inviabilizar o sucesso da ação; 

-elaboração de  um relatório de acompanhamento da ação; 
- agendarem a divulgação das conclusões à restante equipa de docentes . 
 FINAL DO ANO LETIVO:  
Relatório final:  
- avaliação da ação, tendo em conta os resultados esperados/metas atingidas; 
 -recomendações para o ano letivo seguinte; 
Reunião com docentes dos dois ciclos para fazer o balanço da ação; 
Divulgação em Conselho Pedagógico e restante comunidade educativa; 

PRODUTO(S) DA MONITORIZAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO 
O MODO COMO SE PREVÊ VIREM A SER UTILIZADOS, DE FORMA 
A FORNECER O FEED-BACK ACERCA DOS PROCESSOS E 
RESULTADOS AOS DIVERSOS INTERVENIENTES NAS AÇÕES 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS 
RESULTADOS ALCANÇADOS COM A COMUNIDADE EDUCATIVA E 
DEMAIS INTERESSADOS. 

.Devolução do produto da monitorização/avaliação à 
equipa de docentes para que cada uma reflita e 
equacione os aspetos a melhorar. 

. Divulgação feita por intermédio dos coordenadores nos 
respetivos departamentos. 
. Promoção de sessões de partilha (por ex. “Jornadas 
Pedagógicas”) para divulgação dos resultados e/ou 
disponibilização dos resultados através de link na página 
WEB do Agrupamento. 

PAPEL DO PERITO EXTERNO NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
Acompanhamento do desenvolvimento da ação; formação para docentes, e análise dos relatórios intermédio e final 
para emitir parecer. 
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Ação: PORTUGUÊS + 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Coordenadores dos Grupos de Recrutamento (2º ciclo: GR 220 /3º ciclo: GR 300) 

INDICADORES A MONITORIZAR EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS FIXADAS 

 de execução: nº de grupos temporários  de homogeneidade relativa, realizados ao longo do ano; 
 de operacionalização:  
 diversidade dos instrumentos de avaliação utilizados; 
 nº de sessões de trabalho colaborativo (registos das reuniões) para planear, partilhar métodos e estratégias que têm 

sucesso, construção de materiais; reflexão sobre resultados. 
 evolução dos resultados dos alunos, face ao ponto de partida (1ºP) 

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR NA RECOLHA E TRATAMENTOS DOS DADOS. 

.Consulta dos diversos registos (atas; relatórios; sumários; sínteses de reuniões de trabalho colaborativo; instrumentos 

de registos da avaliação dos alunos; plataformas digitais de partilha); 
.Aplicação de IQ pela equipa de avaliação interna; 

CALENDARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS (E SEUS OBJETIVOS)  
DA MONITORIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

 INÍCIO DO ANO LETIVO: reunião entre Coordenador de Departamento e docentes envolvidos para compreenderem e 
planearem o trabalho a desenvolver no âmbito da ação. 

 FINAL DOS DOIS PRIMEIROS PERÍODOS LETIVOS 
Reunião entre docentes envolvidos e respetivos coordenadores de GR  para: 
- fazerem um balanço/reformulações do trabalho a desenvolver ao longo da ação, atendendo aos dados colhidos; 
-identificarem os aspetos críticos que podem inviabilizar o sucesso da ação; 

- elaboração de  um relatório de acompanhamento da ação; 
-divulgação em Conselho Pedagógico (após avaliações dos dois primeiros períodos)_ Janeiro e Abril. 
 FINAL DO ANO LETIVO:  
Relatório final:  
- avaliação da ação, tendo em conta os resultados esperados/metas atingidas; 
 -recomendações para o ano letivo seguinte; 
Reunião com docentes dos dois ciclos para fazer o balanço da ação; 
Divulgação em Conselho Pedagógico e restante comunidade educativa; 

 

PRODUTO(S) DA MONITORIZAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO 
O MODO COMO SE PREVÊ VIREM A SER UTILIZADOS, DE FORMA 
A FORNECER O FEED-BACK ACERCA DOS PROCESSOS E 
RESULTADOS AOS DIVERSOS INTERVENIENTES NAS AÇÕES 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS 
RESULTADOS ALCANÇADOS COM A COMUNIDADE EDUCATIVA E 
DEMAIS INTERESSADOS. 

.Devolução do produto da monitorização/avaliação aos 
docentes envolvidos para, em grupo de trabalho 
colaborativo, refletirem e equacionarem os aspetos a 
melhorar (para o período seguinte/ano letivo seguinte). 

.Divulgação dos resultados feita por intermédio dos 
coordenadores nos respetivos departamentos. 
. Divulgação do relatório da equipa da avaliação  interna 
(final do ano letivo)_ ver Metas Gerais_Medidas 
Organizacionais.  
. Promoção de sessões de partilha (por ex. “Jornadas 
Pedagógicas”) para divulgação dos resultados à restante 
comunidade e/ou disponibilização dos resultados através 
de link na página WEB do Agrupamento. 

PAPEL DO PERITO EXTERNO NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
Acompanhamento do desenvolvimento da ação ; formação para docentes, caso seja necessário e análise dos relatórios 
intermédio e final para emitir parecer. 

 

 



PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 2018/21 AEAH 
 

Página | 32  
 

Ação: ASSESSORIAS DE MATEMÁTICA 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Coordenadores dos grupos 230 e 500. 

INDICADORES A MONITORIZAR EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS FIXADAS 

 Taxas de ( in)sucesso no final de cada período. 

 Nº e tipo de tarefas de cunho exploratório/investigativo, de pesquisa realizadas e motivação dos alunos. 

 Qualidade do sucesso nos anos de escolaridade alvo de intervenção (nº de níveis 1, 2, 3, 4 e 5 nas classificações de final de 
período; nº de alunos sem níveis inferiores a 3; nº de alunos só com níveis 4 ou 5 nas classificações de final de ano). 

 Progresso de resultados ao longo dos 3 períodos. 

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR NA RECOLHA E TRATAMENTOS DOS DADOS. 

 Consulta de: 
.Grelhas que permitem recolher dados relativos à avaliação da resolução de problemas e das tarefas realizadas em trabalho de 
grupo; 
. Grelhas que permitem recolher dados relativos à avaliação do domínio socioafetivo; 
Recolha de dados: 
. Envio, pelos Diretores de Turma dos 5º e 7º anos, para o responsável da ação, dos excertos da ata da reunião de final de período 
relativos aos níveis obtidos pelos alunos.  
. Envio, pelos Diretores de Turma dos 5º e 7º anos, para o coordenador da ação, dos excertos da ata da reunião do 3º período, 
relativos a alunos que transitaram para o ano de escolaridade seguinte com nível negativo a Matemática e que foram indicados para 
apoio; 
. Identificação, pelos professores de Matemática, dos alunos propostos para apoio no 6º ano, das dificuldades dos alunos de acordo 
com o descrito nas Aprendizagens Essenciais por domínio; 
. Elaboração, pelo responsável no CP, de uma lista de alunos para apoio, tendo em vista a criação de aulas de apoio em pequenos 
grupos. Esta lista será enviada para a Direção que posteriormente a fará chegar à equipa de elaboração de horários.  
.Aplicação de IQ pela equipa de avaliação interna; 

CALENDARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS (E SEUS OBJETIVOS)  
DA MONITORIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

 
 

 INÍCIO DO ANO LETIVO:  
-reunião entre Coordenador de Departamento e docentes envolvidos para compreenderem e planearem o trabalho a desenvolver 
no âmbito da ação. 
-aplicação da avaliação diagnóstica; 
-Inventariação das dificuldades/fragilidades específicas dos alunos sinalizados, de acordo com a avaliação diagnóstica; 

 NO DECORRER DO PROCESSO: 
- Análise dos progressos e dificuldades dos alunos; 

   -Nas reuniões de grupo - Nas reuniões de trabalho colaborativo - Planificação das atividades letivas focadas em processos de 
diferenciação pedagógica; elaboração de instrumentos de avaliação; partilha de boas práticas; reflexão sobre estratégias que se 
revelaram eficazes; avaliação dos alunos pelo par pedagógico.  

 FINAL DOS DOIS PRIMEIROS PERÍODOS LETIVOS: 
Reunião entre docentes envolvidos e respetivos coordenadores de GR  para: 
- fazerem um balanço/reformulações do trabalho a desenvolver ao longo da ação, atendendo aos dados colhidos; 
-identificarem os aspetos críticos que podem inviabilizar o sucesso da ação; 
- elaboração de  um relatório de acompanhamento da ação; 
-divulgação em Conselho Pedagógico (após avaliações dos dois primeiros períodos)_ Janeiro e Abril. 
 FINAL DO ANO LETIVO:  
Relatório final:  
- avaliação da ação, tendo em conta os resultados esperados/metas atingidas; 
 -recomendações para o ano letivo seguinte; 
Reunião com docentes dos dois ciclos para fazer o balanço da ação; 
 Divulgação em Conselho Pedagógico e restante comunidade educativa; 
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PRODUTO(S) DA MONITORIZAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO 
O MODO COMO SE PREVÊ VIREM A SER UTILIZADOS, DE FORMA 
A FORNECER O FEED-BACK ACERCA DOS PROCESSOS E 
RESULTADOS AOS DIVERSOS INTERVENIENTES NAS AÇÕES 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS 
ALCANÇADOS COM A COMUNIDADE EDUCATIVA E DEMAIS INTERESSADOS. 

.Devolução do produto da monitorização/avaliação aos 
docentes envolvidos para, em grupo de trabalho 
colaborativo, refletirem e equacionarem os aspetos a 
melhorar (para o período seguinte/ano letivo seguinte). 

.Divulgação dos resultados feita por intermédio do coordenador no 
respetivo departamento. 
. Divulgação do relatório da equipa da avaliação  interna (final do ano 
letivo)_ ver Metas Gerais_Medidas Organizacionais.  
. Promoção de sessões de partilha (por ex. “Jornadas Pedagógicas”) 
para divulgação dos resultados à restante comunidade e/ou 
disponibilização dos resultados através de link na página WEB do 
Agrupamento. 

PAPEL DO PERITO EXTERNO NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
Acompanhamento do desenvolvimento da ação; formação para docentes, caso seja necessário e análise dos relatórios intermédio e 
final para emitir parecer. 
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Ação: REFORÇO DAS APRENDIZAGENS 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Coordenadores dos Grupos de Recrutamento das disciplinas alvo de reforço. 

INDICADORES A MONITORIZAR EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS FIXADAS 

 Relatórios intermédios da frequência das aulas de reforço para : 
- verificar a assiduidade dos alunos ; 
- construir uma base de dados com a indicação dos alunos frequentadores; 
- monitorizar os assuntos tratados nas sessões 

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR NA RECOLHA E TRATAMENTOS DOS DADOS. 

.Consulta de vários documentos de registo (relatórios; livros de ponto) 

.Consulta dos Resultados da avaliação interna e externa – pautas e relatórios (resultados por prova e por item) para 
analisar e comparar com as metas contratualizadas (ver Metas Gerais). 

CALENDARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS (E SEUS OBJETIVOS)  
DA MONITORIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

 INÍCIO DO ANO LETIVO: reunião entre Coordenador de DTS do Ensino Secundário e representantes dos GR para 
compreender os objetivos da ação, os procedimentos a adotar e planear o trabalho a desenvolver durante o ano. 

 FINAL DOS DOIS PRIMEIROS PERÍODOS LETIVOS 
Reunião entre docentes envolvidos e respetivos coordenadores de GR  para: 
- fazerem um balanço /reformulações do trabalho a desenvolver ao longo da ação, atendendo aos dados colhidos; 
-identificarem os aspetos críticos que podem inviabilizar o sucesso da ação; 

- elaborarem   um relatório de acompanhamento da ação; 
-divulgação em Conselho Pedagógico (após avaliações dos dois primeiros períodos)_ Janeiro e Abril 
 FINAL DO ANO LETIVO:  
Relatório final (pelos coordenadores de GR das diversas disciplinas):  
- avaliação da ação, tendo em conta os resultados esperados/metas atingidas nas diversas disciplinas ; 
 -recomendações para o ano letivo seguinte; 
Reunião entre coordenador de DTS do ensino secundário, docentes envolvidos na ação  para fazer o balanço da ação; 
Divulgação em Conselho Pedagógico e restante comunidade educativa; 

 

PRODUTO(S) DA MONITORIZAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO 
O MODO COMO SE PREVÊ VIREM A SER UTILIZADOS, DE FORMA 
A FORNECER O FEED-BACK ACERCA DOS PROCESSOS E 
RESULTADOS AOS DIVERSOS INTERVENIENTES NAS AÇÕES 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS 
RESULTADOS ALCANÇADOS COM A COMUNIDADE EDUCATIVA E 
DEMAIS INTERESSADOS. 

.Devolução do produto da monitorização/avaliação aos 
DTS para, em trabalho colaborativo, refletirem e 
equacionarem os aspetos a melhorar (para o período 
seguinte/ano letivo seguinte). 
[marcação de reunião para este efeito, no final de cada 
período]. 

.Divulgação dos resultados feita por intermédio dos 
coordenadores nos respetivos departamentos. 
. Promoção de sessões de partilha (por ex. “Jornadas 
Pedagógicas”) para divulgação dos resultados à restante 
comunidade e/ou disponibilização dos resultados através 
de link na página WEB do Agrupamento. 

PAPEL DO PERITO EXTERNO NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
Acompanhamento do desenvolvimento da ação  e análise dos relatórios intermédio e final para emitir parecer. 
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Ação: ORIENTAR PARA INCLUIR (GAM) 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Coordenadora TEIP 

INDICADORES A MONITORIZAR EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS FIXADAS 

Reuniões de distribuição GAM e SPO; 

  -N.º de alunos acompanhados pelas seguintes valências: psicologia, serviço social, educação social, mediação 

educativa e animação sociocultural. 

 - N.º de alunos abrangidos pela educação inclusiva; 

 - N.º de alunos em lares de infância e juventude; 

 - N.º de alunos com processo noutras instituições (CPCJ, EMAT, Tutelar Educativo e RSI) 

 - N.º de alunos encaminhados para outras instituições sociais, de saúde e outras. 

 - N.º de suplementos alimentares solicitados. 

 - N.º de alunos acompanhados em pedopsiquiatria. 

 - N.º de alunos em risco de abandono escolar. 

 - N.º de alunos reorientados a nível vocacional; 

  - N.º de alunos referenciados pelas seguintes problemáticas: absentismo; abandono; indisciplina; instabilidade 

emocional/comportamental; violência/exclusão escolar; consumas de substâncias psicoativas; problemas 

socioeconómicos; disfunção familiar/práticas educativas desadequadas; negligência; ausência de colaboração dos 

encarregados de educação; para a educação especial.  

- Avaliação de cada um destes indicadores por período. 

 - N.º de processo de promoção e proteção geridos na CPCJ – Porto Oriental. 

 - N.º de intervenções em grupos-turma; 

 - N.º de situações mediadas; 

 - N.º de alunos envolvidos em situações de conflitos 

 - N.º de participantes em cada clube; 

 - Frequência dos alunos nos clubes; 

 - N.º de clubes criados e dinamizados; 

 - N.º de acções desenvolvidas no âmbito da animação sociocultural; 

 - Nº de alunos que melhoraram a relação interpessoal; 

 -Nº de alunos que desenvolveram competências pessoais: interesse, persistência, criatividade e autonomia; 

 -Nº de alunos que se sentem motivados ao colaborar nas atividades propostas pela comunidade educativa.  

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR NA RECOLHA E TRATAMENTOS DOS DADOS. 

As estratégias e metodologias, a utilizar : 

 - nos casos individuais: discussão e distribuição dos casos sinalizados; realização de atendimentos e diagnóstico social, 

psicológico e mediação; observação e avaliação; realização de visitas domiciliárias; empowerment; participação; 

investigação-ação; relação empática; acompanhamento social, psicológico e de mediação; encaminhamento para 

respostas sociais e/ou de saúde adequadas às necessidades diagnosticadas; articulação com estes mesmos serviços; 

delimitação e partilha de estratégias de intervenção com os encarregados de educação/pais, familiares e a equipa 

pedagógica; reforço das práticas educativas adequadas; etc.  

 - a nível grupal: planificação e intervenção em turma, coaching parental, gestão de conflitos e intervenção em 

situações de indisciplina, realização do diagnóstico da realidade do agrupamento e dos interesses dos alunos 

relativamente a atividades extracurriculares; planificação, criação e dinamização dos clubes em função do diagnóstico 

realizado. 

 
Os instrumentos a utilizar são: 
  -Pedido de intervenção; 
 - Registo de participações disciplinares; 
  -Registo de aulas intervencionadas; 
 - Registo de presenças; 
 - Base de dados; 
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 - Registo de inscrições e de presenças dos/as alunos  nos clubes; 
-  Registo com recurso a grelha de observação diário 
 - Aplicação de IQ para avaliação do  impacto dos clubes; 

CALENDARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS (E SEUS OBJETIVOS)  
DA MONITORIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

No final de cada período letivo (dezembro, abril e junho). 
Divulgação em Conselho Pedagógico (semestral) e restante comunidade educativa; 

PRODUTO(S) DA MONITORIZAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO 
O MODO COMO SE PREVÊ VIREM A SER UTILIZADOS, DE FORMA 
A FORNECER O FEED-BACK ACERCA DOS PROCESSOS E 
RESULTADOS AOS DIVERSOS INTERVENIENTES NAS AÇÕES 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS 
RESULTADOS ALCANÇADOS COM A COMUNIDADE EDUCATIVA E 
DEMAIS INTERESSADOS. 

. Produto da monitorização: Análise e tratamento 

estatístico do trabalho desenvolvida através da utilização 
da base de dados. Análise das atas de equipa. 

. Modo de utilização: apresentação no conselho 

pedagógico. 
 

Procedimentos reflexivos: PowerPoint com a estatística 

dos indicadores avaliados/avaliação do impacto face ao 

que era esperado/recomendações 

. Estratégias de divulgação: apresentação dos resultados 

do trabalho do GAM à comunidade através do conselho 
pedagógico. 

 

PAPEL DO PERITO EXTERNO NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
Reuniões para partilha de estratégias de intervenção e redefinição das mesmas. 
Realização de formação no âmbito das valências específicas da equipa multidisciplinar ou outras áreas/temáticas que 
possam direta ou indiretamente capacitar os técnicos para a sua intervenção na UO 
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Ação: PULA O CICLO 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Coordenadora do departamento de 1ºCiclo 

INDICADORES A MONITORIZAR EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS FIXADAS 

Indicadores a Monitorizar: 
de execução: 
- Nº de atividades/projetos interdisciplinares transversais entre ciclos, dinamizadas; 
- Nº de aulas de supervisão colaborativa implementadas; 
- Nº de assembleias realizadas/turma nos 4º e 5º anos. 
de operacionalização: 
- Qualidade dos documentos de gestão curricular produzidos; 
- Pertinência das atividades/projetos interdisciplinares transversais entre ciclos, dinamizadas; 
- Nº de ocorrências disciplinares; 
- Resultados escolares dos alunos, atendendo ao ponto de partida (1ºP);  

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR NA RECOLHA E TRATAMENTOS DOS DADOS. 

- Análise do grau de execução/avaliação  das atividades/projetos (relatório do PAA_ coordenadora de projetos); 
- Análise dos documentos de reflexão elaborados no âmbito da supervisão colaborativa (registo do trabalho colaborativo) 
- Análise dos relatórios finais das assembleias de turma; 
- Análise dos documentos de gestão curricular produzidos; 
- Análise estatística do nº ocorrências disciplinares (professores titulares de turma (2019/20) e Dts do 5º ano (2020/21)) 
- Análise estatística dos resultados escolares dos alunos (consulta de pautas);  
-  Análise do grau de satisfação dos alunos, professores e pais/encarregados de educação no âmbito da transição harmoniosa entre 
ciclos (relatório da equipa de avaliação interna). 

CALENDARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS (E SEUS OBJETIVOS)  
DA MONITORIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

 INÍCIO DO ANO LETIVO: reunião entre coordenador do departamento do 1º ciclo  e os representantes das disciplinas 
de português, matemática e ciências naturais, inglês e expressões artísticas do 2º ciclo para compreender os 
objetivos da ação, os procedimentos a adotar e planear o trabalho a desenvolver durante o ano. 

 FINAL DOS DOIS PRIMEIROS PERÍODOS LETIVOS 
entre coordenador do departamento do 1º ciclo  e os representantes das disciplinas de português, matemática e 
ciências naturais, inglês e expressões artísticas do 2º ciclo para: 
- fazerem um balanço /reformulações do trabalho a desenvolver ao longo da ação, atendendo aos dados colhidos; 
-identificarem os aspetos críticos que podem inviabilizar o sucesso da ação; 
- elaborarem   um relatório de acompanhamento da ação; 
-divulgação em Conselho Pedagógico (após avaliações dos dois primeiros períodos)_ Janeiro e Abril 
 FINAL DO ANO LETIVO:  
-reunião entre coordenador do departamento do 1º ciclo  e os representantes das disciplinas de português, 
matemática e ciências naturais, inglês e expressões artísticas do 2º ciclo 
-Relatório final (responsável da ação) onde conste:  
- a avaliação da ação, tendo em conta os resultados esperados/metas atingidas (ver Metas Gerais_ avaliação interna 
 - as recomendações para o ano letivo seguinte; 
Divulgação em Conselho Pedagógico e restante comunidade educativa; 

PRODUTO(S) DA MONITORIZAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO 
O MODO COMO SE PREVÊ VIREM A SER UTILIZADOS, DE FORMA 
A FORNECER O FEED-BACK ACERCA DOS PROCESSOS E 
RESULTADOS AOS DIVERSOS INTERVENIENTES NAS AÇÕES 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS 
RESULTADOS ALCANÇADOS COM A COMUNIDADE EDUCATIVA E 
DEMAIS INTERESSADOS. 

 
. Produto da monitorização:  
O produto da monitorização será apresentado pela 
coordenadora do 1ºC ao CP. 

 

. Procedimentos reflexivos:  

O produto da monitorização será alvo de reflexão pela “equipa 
interciclos”, pelos respetivos grupos de recrutamento e pelos 
departamentos. 
. Estratégias de divulgação:  
O produto da monitorizaçao será divulgado por um elemento da 
“equipa interciclos” ao departamento ao qual pertence. 

PAPEL DO PERITO EXTERNO NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
Acompanhamento do desenvolvimento da ação e análise dos relatórios intermédio e final para emitir parecer. 
Testemunho e partilha de práticas pedagógicas com sucessos comprovados noutros agrupamentos. 
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Ação: GABINETE DE MEDIAÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Mediadora Socioeducativa 

INDICADORES A MONITORIZAR EM FUNÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS METAS FIXADAS 

- nº de ocorrências disciplinares nos alunos em mediação; 
-% de alunos mediadores que fizeram mediação informal/ formal 
-% de alunos em  mediações formais e informais realizadas, face ao nº de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares 
-nº de mediações formais realizadas; 
-% de acordos cumpridos na mediação formal. 
-clima de escola (poderá ser medido através de um instrumento, como o IQ, que aborde: sentimento de securização, bem-estar 
psicológico, autoestima, valorização da escola, relação pedagógica, por ex.) 
 

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR NA RECOLHA E TRATAMENTOS DOS DADOS. 

.Consulta de vários documentos de registo; 

.Articulação com os diretores de turma para averiguar a evolução do comportamento dos alunos em mediação e do 
ambiente de sala de aula; 

CALENDARIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS MOMENTOS (E SEUS OBJETIVOS)  
DA MONITORIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

 INÍCIO DO ANO LETIVO:  
-na reunião de coordenação pedagógica, os coordenadores de Diretores de turma dos 2º e 3º ciclos (alunos da EB 
Ramalho Ortigão em 2019/20; nos anos subsequentes: ver Cronograma), haverá a presença da mediadora para 
apresentar esta ação e os seus objetivos, de forma a sensibilizá-los para uma abordagem integradora dos conflitos 
entre alunos e alunos-professores; 
- marcação de reunião com os delegados de turma e mediadora para os mesmos fins; 

 FINAL DOS DOIS PRIMEIROS PERÍODOS LETIVOS 
Reunião entre mediadora e professores e alunos mediadores para: 

 - balanço /reformulações do trabalho a desenvolver ao longo da ação, atendendo aos dados colhidos; 
 - identificarem os aspetos críticos que podem inviabilizar o sucesso da ação; 
- elaborarem   um relatório de acompanhamento da ação; 
-divulgação em Conselho Pedagógico (após avaliações dos dois primeiros períodos) _ Janeiro e Abril 
 FINAL DO ANO LETIVO:  

Reunião entre mediadora e professores e alunos mediadores para: 
  Relatório final (pela mediadora):  
- avaliação da ação, tendo em conta os resultados esperados/metas atingidas; 
 -recomendações para o ano letivo seguinte; 

 

PRODUTO(S) DA MONITORIZAÇÃO E/OU AVALIAÇÃO 
O MODO COMO SE PREVÊ VIREM A SER UTILIZADOS, DE FORMA 
A FORNECER O FEED-BACK ACERCA DOS PROCESSOS E 
RESULTADOS AOS DIVERSOS INTERVENIENTES NAS AÇÕES 

ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS 
RESULTADOS ALCANÇADOS COM A COMUNIDADE EDUCATIVA E 
DEMAIS INTERESSADOS. 

.Devolução do produto da monitorização/avaliação aos 
DTS. 
 

.Divulgação dos resultados ao Conselho Pedagógico e 
Diretor do Agrupamento que difundirão à restante 
comunidade escolar. 
 

PAPEL DO PERITO EXTERNO NA MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
Acompanhamento do desenvolvimento da ação e análise dos relatórios intermédio e final para emitir parecer. 
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8.METAS GERAIS 

 

DOMÍNIOS

indicadores globais descrição operacional dos indicadores

responsáveis envolvidos na 

implementação dos 

procedimentos a adotar

2018/19 2019/20 2020/21

Não Aplicável Suficiente  Bom

 - nº de reuniões de trabalho (no seio dos GR; em articulação com coordenadores de Departamentos) com 

objetivo de promover a reflexão e prioridades de intervenção do Agrupamento;                   

Identificação das condições facilitadoras da promoção do trabalho  colaborativo em função de indicadores 

tais como: nº de medidas  de natureza organizacional que impliquem a existência de trabalho colaborativo 

(distribuição de serviço; plataformas digitais de arquivo e de trabalho a realizar de modo síncrono e 

assíncrono(Google Drive ou Moodle);fluxos de comunicação;  planificação do trabalho a médio prazo; práticas 

de formação contínua; por ex. )                                                                                                                                  

≥ 2 ≥ 3 ≥ 3

 Para aferir a qualidade (aplicação de IQ): periodicidade das reuniões de trabalho, evidências do impacto dos 

resultados dos inquéritos/reuniões de trabalho com vista à melhoria organizacional da escola,  à  melhoria do 

processo de ensino/aprendizagem/ à definição da necessidade de formação contínua;                                                                                                     NA                 Suficiente Bom

.grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa  

face às dinâmicas pedagógicas implementadas.      

Procedimentos de auscultação dos agentes da comunidade educativa através de :                                                                                                                                                                                         

- inquéritos de satisfação criados (para aferir se consideram as várias dinâmicas pedagógicas adequadas (ex: 

DAC; coadjuvação; trabalho experimental; turmas Ninho; reforço pedagógico), pertinentes, diversificadas, 

frequentes e sistemáticas), aplicados e analisados pela equipa de avaliação interna;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Suficiente               Suficiente  Bom

Aferição de metas

CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS 

PEDAGÓGICAS

nota: Aferição qualitativa das metas: Insuficiente (≤ 49%); Suficiente (entre 50 e  69%); Bom (entre 70 e 89%); MBom (≥ 90%) /considera-se que o inquirido está satisfeito quando os resultados aos Iqs atingirem os 

resultados/intervalos esperados.

.grau de diversidade das medidas oragnizacionais que visam a 

promoção do trabalho colaborativo;          

Equipa da avaliação interna; 

Coordenadores de GR; 

Coordenadores de 

Departamentos.                                                                                                                                                                                                                                                  

Procedimentos de auscultação dos agentes da comunidade educativa através de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-taxa de respostas a inquéritos aplicados pela equipa de avaliação interna (para aferir o envolvimento, 

qualidade, incorporação das propostas dos vários agentes da comunidade educativa para o desenvolvimento 

de ações a desenvolver pela UO, durante o ano letivo, entre outros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Resultados esperados

MEDIDAS 

ORGANIZACIONAIS

. grau de participação dos vários agentes da comunidade 

educativa na definição das ações a desenvolver pela UO;                                                                                                                    

1 reunião no final 

do 3ºP

1  reunião por 

período, atendendo 

aos resultados 

obtidos

1  reunião por 

período, atendendo 

aos resultados 

obtidos
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1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo ens. Sec. 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo ens. Sec. 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo ens. Sec. 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo ens. Sec.

Número de alunos com classificação positiva a todas as 

disciplinas, na avaliação finaldo 3ºP, por ano de 

escolaridade/ciclo, face ao nº de alunos avaliados no ano/ciclo 

80,62% 56,63% 41,62% 42,89% 84,62% 60,63% 45,62% 46,89% ≥ 80%
Histórico a 

3 anos + 

4pp

Histórico a 

3 anos + 

4pp

Histórico a 

3 anos + 

4pp

≥ 80%
Histórico a 

3 anos + 

4pp

Histórico a 

3 anos + 

4pp

Histórico a 

3 anos + 

4pp

Nº de alunos com medidas de suporte à  aprendizagem e à 

inclusão (medidas seletivas e adicionais) com evolução a pelo 

menos 50% das disciplinas do currículo por ano de 

escolaridade/ciclo, face ao nº de alunos alvo dessas medidas, 

avaliados no ano/ciclo 

80% 80% 80% 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80%

Número de alunos retidos/não aprovados na avaliação final do 

3ºP, por ano de escolaridade/ciclo,  face ao nº de alunos inscritos 

no ano/ciclo (não considerar os transferidos e em processo de 

avaliação; considerar todos os alunos, com exceção dos alunos do 

Ensino Recorrente e Cursos Profissionais.

3,18% 6,62% 8,78% 27,60%

manter 

abaixo 

dos 7,5%

manter 

abaixo 

dos 7,5%

≤7,5% 23,60%

manter 

abaixo 

dos 7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

≤7,5%
Histórico a 

3 anos + 

5pp

manter 

abaixo 

dos 7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

≤7,5%
Histórico a 

3 anos + 

5pp

Nº de alunos com medidas de suporte à  aprendizagem e à 

inclusão  (medidas seletivas e adicionais) retidos/não aprovados, 

na avaliação final do 3ºP, por ano de escolaridade/ciclo, face ao nº 

de alunos alvo dessas medidas, avaliados no ano/ciclo .

manter 

abaixo 

dos 7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

manter 

abaixo 

dos 7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

manter 

abaixo dos 

7,5%

*considerar todos os alunos, com exceção dos alunos do Ensino Recorrente e Cursos Profissionais

SUCESSO ESCOLAR 

NA AVALIAÇÃO 

INTERNA

G
E

S
T

Ã
O

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R

taxa de alunos com classificação 

positiva a todas as 

disciplinas/evolução;                                                          

sem dados

 taxa de insucesso escolar

sem dados

Resultados esperados (2020/21)
Resultados esperados   (2018/19) 

melhoria de 4pp. face ao histórico
Ponto de Partida  (histórico_3 anos)

DOMÍNIOS indicadores globais descrição operacional dos indicadores

Resultados esperados (2019/20)
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AEAH Nacional 2018/19 2019/20 2020/21

EB1Campo 75% 79% ≥ 75% ≥ 77% ≥ 78%

EB1 Alegria 63% 77% ≥ 63% ≥ 65% ≥ 66%

EB1 SOL 74% 72% ≥ 74% ≥ 76% ≥ 77%

EB1 Noeda 50% 82% ≥ 50% ≥ 55% ≥ 60%

EB1 Lomba 86% 73% ≥ 86% ≥ 88% ≥ 88%

EB1 Flores 75% 79% ≥ 75% ≥ 77% ≥ 78%

1º ciclo (média) 71% ≥ 71% ≥ 73% ≥ 74,5%

Os dados  relativos  a  2016/17 mostram a  s i tuação, no fina l  deste ano letivo, dos  a lunos  que entraram para  o 1.º ciclo em 2013/14.

15,3% 18%

3º ciclo 16% 25%

ciclosdescrição operacional dos indicadoresindicadores globaisDOMÍNIOS

Ponto de Partida  

triénio 2016/18

fontes: Bases  de dados  do Júri  Nacional  de Exames  e informação reportada pelas  escolas  aos  s is temas  de informação do Minis tério da  Educação. Apuramentos  DGEEC.                                                                                                

Dados  disponíveis  no s i te http://infoescolas .pt em janeiro de 2019.

Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino profissional em 3 anos: 

mostra a percentagem de alunos da escola que concluíram o ensino profissional 

dentro do tempo normal, ou seja, até três anos depois de terem ingressado nesta 

modalidade de ensino, oriundos do 3.º ciclo.

 percentagem de alunos da escola que obtêm classificação positiva nas duas provas 

finais do 12.º ano, após um percurso sem retenções nos 10.º e 11.º anos de 

escolaridade. 

Ensino Sec.Regular

triénio 2015/17

Ensino  Profissional 21% 58%

G
ES

TÃ
O

 C
U

RR
IC

U
LA

R

SUCESSO ESCOLAR NA 

AVALIAÇÃO INTERNA

Taxa de 

percursos 

diretos de 

sucesso entre 

os alunos da 

UO, em todas 

as ofertas 

formativas    
(conclusão do ciclo 

em tempo normal)

percentagem de alunos alunos da escola que concluiram o 2.º ciclo em 2 anos

percentagem de alunos da escola que obtêm classificação positiva nas duas provas 

finais do 9.º ano, após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos de 

escolaridade.

2º ciclo 79% 85%

≥18% ≥25% ≥30%

Nota 1: esta  média  nacional  é ca lculada com os  a lunos  do país  que, ao entrarem no 1.º ciclo, tinham um perfi l  semelhante ao dos  a lunos  da escola , em termos  de apoios  da  Ação Socia l  Escolar, habi l i tação 

da mãe e natureza  públ ica  ou privada da escola . O objetivo é enquadrar os  resultados  na escola  com uma média  nacional  apropriada, dentro do poss ível , para  o contexto socioeconómico dos  a lunos  que a  

frequentam.

Metas a atingir 

AEAH

a percentagem de alunos da escola que concluíram o 1.º ciclo do ensino básico 

dentro do tempo normal (ver Nota 1)

≥79% ≥80% ≥80%

≥20% ≥25% ≥30%

≥25% ≥25% ≥30%
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2015/16 2016/17 2017/18
valor de 

partida
2018/19 2019/20 2020/21

Português_9º ano 33,94% 57,94% 66,39% 52,76% ≥52% ≥54% ≥55%

Matemática_9º ano 25,93% 19,84% 18,85% 21,54% ≥22% ≥27% ≥30%

Português_12ºano 39,19% 64,10% 48,57% 50,62% ≥50% ≥52% ≥55%

História A_12º ano 20,51% 28,57% 45,00% 31,36% ≥32% ≥37% ≥40%

Matemática A_12º ano 52,94% 52,40% 57,10% 54,15% ≥54% ≥56% ≥56%

Português_9º ano -37,33% -16,56% -19,83% -24,57% -19,57%
Histórico a 3 

anos + 5pp

Histórico a 3 

anos + 5pp

Matemática_9º ano -20,52% -34,14% -26,46% -27,04% -22,04%
Histórico a 3 

anos + 5pp

Histórico a 3 

anos + 5pp

Português_12ºano -27,93% -6,46% -21,90% -18,76% -13,76%
Histórico a 3 

anos + 5pp

Histórico a 3 

anos + 5pp

História A_12º ano -30,71% -32,80% -5,55% -23,02% -18,02%
Histórico a 3 

anos + 5pp

Histórico a 3 

anos + 5pp

Matemática A_12º ano -2,77% -2,77% -2,63%
Histórico a 2 

anos + 5pp

Histórico a 3 

anos + 5pp

Português_9º ano 2,30 2,67 3,00 2,66 ≥2,66 ≥2,86 ≥3,00

Matemática_9º ano 2,03 1,88 1,76 1,89 ≥1,89 ≥2,00 ≥2,25

Português_12ºano 8,62 10,67 9,63 9,64 ≥9,64 ≥9,84 ≥10

História A_12º ano 7,06 8,06 9,08 8,07 ≥8,07 ≥8,27 ≥8,5

Matemática A_12º ano 10,2 10 9,69 9,96 ≥9,96 ≥10,10 ≥10,30

Português_9º ano -0,66 -0,34 -0,35 -0,45 -0,40
Histórico a 3 

anos + 0,05

Histórico a 3 

anos + 0,10

Matemática_9º ano -0,52 -1,09 -0,47 -0,69 -0,64
Histórico a 3 

anos + 0,05

Histórico a 3 

anos + 0,10

Português_12ºano -2,06 -0,30 -1,29 -1,22 -1,17
Histórico a 3 

anos + 0,05

Histórico a 3 

anos + 0,10

História A_12º ano -0,44 -2,27 -2,39 -1,70 -1,65
Histórico a 3 

anos + 0,05

Histórico a 3 

anos + 0,10

Matemática A_12º ano -1,23 -1,23 -1,18
Histórico a 2 

anos + 0,05

Histórico a 3 

anos + 0,05

Metas a atingir 

DOMÍNIOS indicadores globais descrição operacional dos indicadores

Ponto de Partida  (histórico_3 anos)

Provas finais/exames nacionais

Número de alunos com classificação 

positiva na prova final/exame no 9º ano e 

no 12º ano de escolaridade, face ao 

número de alunos que realizaram a 

prova/exame no mesmo ano (considerar 

apenas alunos internos, 1ªfase, para 

aprovação)

submeta A: melhorar a distância da taxa de 

sucesso da UO para o valor nacional 

taxa de sucesso nas 

provas finais de 

ciclo/exames 

nacionais

Soma de todas as classificações obtidas, 

face ao número total de alunos que 

executaram a prova/exame final em cada 

disciplina (considerar apenas alunos 

internos, para aprovação)

GE
ST

ÃO
 C

UR
RI

CU
LA

R

SUCESSO ESCOLAR 

NA AVALIAÇÃO 

EXTERNA

classificação média 

nas provas 

finais/exames 

nacionais

submeta B: melhorar a distância da 

classificação média para o valor nacional 

(em 0,05 pontos face ao histórico)
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2015/16 2016/17 2017/18
valor de 

partida

* para 2018/21: considerar apenas os alunos que abandonaram o sistema educativo; não considerar os alunos excluídos/retidos devido a 

faltas (estes são contabilizados na taxa de insucesso escolar);                                                                                                                                                                

NOTA: até 2017/18, nos relatórios de monitorização/avaliação TEIP,a taxa de IPPE incluía o nº de alunos excluidos/retidos por faltas + 

alunos que anularam a matrícula e não eram incluidos na análise os alunos dos : 1º ciclo, Ensino Recorrente. Eram incluidos os alunos dos 

cursos profissionais do ensino secundário.

ciclos

Ponto de Partida  (histórico_3 anos)

1º ciclo

G
ES

TÃ
O

 C
U

RR
IC

U
LA

R

INTERRUPÇÃO PRECOCE DO 

PERCURSO ESCOLAR

taxa de interrupção 

precoce do percurso 

escolar (IPPE)

Número de alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória que 

interromperam o percurso escolar*, face 

ao nº toal de de alunos inscritos 

(excluindo os transferidos) para cada ciclo.

DOMÍNIOS indicadores globais descrição operacional dos indicadores

0%

2º ciclo 0,00% 3,53% 3,95% 2,49%

3,7%

1,23% 3,77% 5,50% 3,50%

3º ciclo

ens. Sec.

1,18% 7,68% 2,11%

2015/16 2016/17 2017/18
valor de 

partida
2018/19 2019/20 2020/21

* no EB, apenas  foram cons iderados  os  a lunos  em abandono/no ens ino secundário, cons ideraram-se os  a lunos  que também anularam a  

matrícula  (AM)

Metas a atingir 

0% 0% 0%

manter abaixo de 0,80%

2,88%
melhorar 

25% face ao 

histórico

melhorar 

25% face ao 

histórico

melhorar 

25% face ao 

histórico

0,13%

3º ciclo 0,00% 0,42% 0,26% 0,23%

 taxa de  abandono escolar na UO*

2º ciclo 0,00% 0,39% 0,00%

ciclos

 (histórico_3 anos)

1º ciclo 0%

ens. Sec. 0,62% 2,51% 5,50%
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2015/16 2016/17 2017/18
valor de 

partida
2018/19 2019/20 2020/21

5º ano 92,3% 79,7% 95,7% 89,23% 80,31% ≤80% ≤80%

6º ano 74,0% 93,2% 85,4% 84,20% 75,78% ≤80% ≤80%

7º ano 92,1% 91,0% 89,2% 90,77% 81,69% ≤80% ≤80%

8ºano 80,1% 93,3% 97,6% 90,33% 81,30% ≤80% ≤80%

INDISCIPLINA 9º ano 94.7% 89,4% 99,2% 94,30% 84,87% ≤80% ≤80%

10º ano 100% 96,80% 96,6% 97,80% 88,02% ≤80% ≤80%

11º ano 100% 100% 0% 66,67% 60,00% ≤60% ≤60%

12ºano 0% 100% 0% 33,33% 30,00% ≤30% ≤30%

10º ano 100% 0% 87,50% 62,50% 56,25% ≤60% ≤60%

11º ano 0% 100% 100% 66,67% 60,00% ≤60% ≤60%

12ºano 0% 83% 100,00% 61,10% 54,99% ≤60% ≤60%
Média de faltas injustificadas por 

aluno (1)               
≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1

5º ano ≤ 7,5 ≤ 7 ≤ 6

6º ano ≤ 8 ≤ 7,5 ≤ 6,5

   ABSENTISMO 7º ano ≤ 9 ≤ 8,5 ≤ 7,5

8ºano ≤ 12 ≤ 11 ≤ 10

9º ano ≤ 9 ≤ 8,5 ≤ 7,5

10º ano ≤ 12 ≤ 11 ≤ 10

11º ano ≤ 8 ≤ 7,5 ≤ 6,5

12ºano ≤ 8 ≤ 7,5 ≤ 6,5

10º ano ≤ 12 ≤ 11 ≤ 10

11º ano ≤ 10 ≤ 9 ≤ 8,5

12ºano ≤ 10 ≤ 9 ≤ 8,5
* foram cons iderados  os  a lunos  de cursos  profiss ionais  no Ens ino Secundário, a lunos  de PCA e Vocacionais  no Ens ino Bás ico

(1)  Não contabilizar os alunos em abandono escolar e os que estão fora da escolaridade obrigatória.

0% 0% 0%

1,58**

8,31**

8,28**

24,5**

14,8**

11,1**

8,5**

2,1**

Ponto de Partida  (histórico_3 anos)

anos de escolaridade

0%

2º ciclo

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

3º ciclo

1º ciclo

DOMÍNIOS indicadores globais descrição operacional dos indicadores ciclos

1º ciclo

9,5**

sem histórico

sem histórico

sem histórico

Cursos Profissionais

Número de ocorrências disciplinares em 

sala de aula, face ao número total de 

ocorrências, em cada ano de 

escolaridade/ciclo*

2º ciclo

3º ciclo

ens. Sec.

Cursos Profissionais

Número total de faltas injustificadas em 

cada ano de escolaridade, no final do 3ºP, 

face ao nº total de alunos que frequentam 

esse ano de escolaridade.

Metas a atingir (melhorar 10% face ao histórico)

ens. Sec.

Taxa de ocorrências disciplinares em 

contextos de sala de aula, face ao 

número total de ocorrências  

G
ES

TÃ
O

 C
U

RR
IC

U
LA

R

** até 2017/18, os dados colhidos diziam respeito ao nº de alunos com excesso de faltas injustificadas, independentemente da sua situação no final do ano. Era calculada a percentagem de alunos (e não a média de faltas injustificadas/aluno) 

por ciclo. 
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valor de 

partida
2018/19 2019/20 2020/21

1º ano

2º ano ≥85% ≥85% ≥90%
3º ano ≥85% ≥85% ≥90%
4º ano ≥85% ≥85% ≥90%
5º ano ≥80% ≥80% ≥85%
6º ano ≥80% ≥80% ≥85%
7º ano ≥80% ≥80% ≥85%
8ºano ≥80% ≥80% ≥85%
9º ano ≥80% ≥80% ≥85%

10º ano ≥80% ≥80% ≥85%
11º ano ≥80% ≥80% ≥85%
12ºano ≥80% ≥80% ≥85%
10º ano

11º ano

12ºano

Metas a atingir 

G
ES

TÃ
O

 C
U

RR
IC

U
LA

R

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Número de alunos 

que melhoraram ou 

mantiveram a média 

final das suas 

classificações, 

relativamente ao ano 

letivo anterior, face 

ao número total de 

alunos avaliados no 

final do 3.º período, 

em cada ano de 

escolaridade/ciclo.

sem histórico

DOMÍNIOS indicadores globais

descrição 

operacional dos 

indicadores

ciclos
anos de 

escolaridade

Taxa de alunos que 

mantiveram ou 

melhoraram a média 

final das suas 

classificações 

relativamente ao ano 

anterior

sem histórico

1º ciclo

sem histórico

sem histórico

Cursos 

Profissionais

2º ciclo

3º ciclo

ens. Sec. sem histórico
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2018/19 2019/20 2020/21

. nº de reuniões de trabalho com parceiros para definir _monitorizar_avaliar ações 

adequadas para as aprendizagens dos alunos
Não aplicável este 

ano                
≥2/ano ≥2/ano

Aferição de metas

P
A

R
C

ER
IA

S 
E 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E

ENVOLVIMENTO DA 

COMUNIDADE

Procedimentos de auscultação dos agentes da comunidade educativa (alunos, 

professores, EE, pessoal não docente, parceiros) através de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- inquéritos aplicados  pela equipa de avaliação interna (para aferir  se as ações 

definidas/desenvolvidas em parceria são adequadas, pertinentes e consequentes para as 

aprendizagens dos alunos )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade 

educativa relativamente ao 

clima da escola

Procedimentos de auscultação dos agentes da comunidade educativa (alunos, 

professores, EE, pessoal não docente, parceiros) através de :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- inquéritos aplicados  pela equipa de avaliação interna  para aferir as perceções dos 

envolvidos sobre o ambiente escolar, segurança, sentido de pertença, incorporação das 

diferentes vozes nas decisões.

Taxa de participação dos 

Encarregados de Educação 

em ações promovidas pela 

UO

Número de EE que se envolvem em ações promovidas pela UO, face ao nº de EE do 

público-alvo da respetiva ação.*(por ex.: reuniões com Dts; presenças em 

sessões/atividades dinamizadas pela UO).

EFICÁCIA DAS 

PARCERIAS

Aferição qualitativa das metas: Insuficiente (≤ 49%); Suficiente (≤ 69%); Bom (≤ 89%); MBom (≥ 90%)

Grau de satisfação face ao 

impacto das parcerias na 

promoção das 

aprendizagens dos alunos

DOMÍNIOS indicadores globais descrição operacional dos indicadores

responsáveis envolvidos na 

implementação dos 

procedimentos a adotar/recolha 

de dados

Equipa da avaliação interna

Coordenadores de Diretores de 

Turma dos 2º, 3º cilcos e 

secundário (regular e 

profissional) + professores 

titulares e educadores.

*Considerar ações delineadas, com intencionalidade, para um determinado grupo de EE, diretamente associadas à resolução de 

problemas identificados ou atividades em curso com os alunos

Bom Bom Bom

≥15% ≥20%
Não aplicável este 

ano                

Resultados esperados

Não aplicável este 

ano                
Bom  Bom
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9.PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA O TRIÉNIO 2018/21 
TEMÁTICA PÚBLICO-ALVO OBJETIVOS A ATINGIR IMPACTO ESPERADO/AVALIAÇÃO 

 
 
 

PEDAGOGIA 
DIFERENCIADA E 
FLEXIBILIDADE 
CURRICULAR 

 
 
 
 
Docentes envolvidos na 
ação “Equipa de docentes” 

.capacitar os docentes com vista ao trabalho diferenciado  com grupos/turmas  
heterogéneas  (diversidade  de  perfis  culturais,  linguísticos  e/ou  de  aprendizagem), 
identificando e trabalhando a partir das potencialidades e  dificuldades de  todos  os  
alunos  tendo  como  horizonte  o  perfil  de  aluno  à  saída  da  escolaridade obrigatória. 
.Contribuir para a criação de ambientes de  aprendizagem  que  favoreçam  a 
aprendizagem  cooperativa,  práticas  centradas  na  resolução  criativa  e  cooperativa  de 
problemas,  onde  as  diferentes  disciplinas  e/ou  áreas  curriculares  podem  ser 
interventoras. 
.Potenciar a flexibilidade curricular, atendendo aos ritmos de aprendizagem dos alunos, 
aferindo  a  exequibilidade  prático-pedagógica,  à  implementação  de  espaços  de 
partilha, reflexão e questionamento. 

Aferição da aplicação, em contexto de trabalho, 
das aprendizagens realizadas  pelos  
formandos, através de IQ criados, aplicados e 
analisados pela equipa de avaliação interna. 

 
ENSINO E 

APRENDIZAGEM: 
  ESTRATÉGIAS  E 

DINÂMICAS DE SALA DE 
AULA 

 
Docentes do 

Agrupamento/ 
Coordenadores de 

Departamento e de GR 

.Capacitar os docentes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que visam a 
melhoria em áreas/domínios específicos nas didáticas de disciplinas com maior insucesso. 

 

Aferição da aplicação, em contexto de trabalho, 
das aprendizagens realizadas  pelos  
formandos, através de IQ criados, aplicados e 
analisados pela equipa de avaliação interna 

 
MODELOS E PRÁTICAS DE 

AVALIAÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO 

 
Elementos da equipa de 
avaliação interna;  

 
Lideranças intermédias 

.Descrever, analisar e apreciar práticas de avaliação institucional, organizacional e 
pedagógica bem como planificar o respetivo melhoramento; 
.Explicitar a relação entre a avaliação externa, a autoavaliação e as dinâmicas de melhoria 
da ação educativa. 
. Desenhar planos de avaliação, recorrendo à definição do referencial de avaliação; 
. Construir dispositivos de monitorização/avaliação; 
. Elaborar dispositivos de comunicação dos produtos/resultados à comunidade educativa 
(relatórios,resumos,…) 
 

Rotinas de monitorização e autoavaliação e 
divulgação, com posteriores evidências na 
melhoria de vários domínios do AEAH:  
-organizacional;  
-desenvolvimento curricular;  
-processo de E/A; 
-necessidades de formação contínua e impacto 
esperado; 
- educação inclusiva. 

 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 
Docentes do Agrupamento 

.Discutir e apreciar criticamente modelos e práticas em contextos inclusivos; 

. Desenvolver práticas de educação inclusiva (passar da teoria à prática); 
Aferição da aplicação, em contexto de trabalho, 
das aprendizagens realizadas  pelos  
formandos. 

AVALIAÇÃO NO 
PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 
Docentes e/ou 

representantes de GR 

.Capacitar  os  professores  para  a  utilização  de  todos  os  processos  e  instrumentos  
de Avaliação,  nomeadamente  a  avaliação  formativa,  para melhorar o nível de 
desempenho dos alunos.  
.Estimular  a  utilização  do  feedback  do  professor  e  dos  pares,  enquanto  estratégia  
de desenvolvimento  da  autonomia  e  de  aprender  a  aprender,  envolvendo  assim  
processos autorregulatórios. 

Aferição da aplicação, em contexto de trabalho, 
das aprendizagens realizadas pelos  formandos,  
através de IQ criados, aplicados e analisados 
pela equipa de avaliação interna. 
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