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1 - Introdução 

Um Plano de Melhoria normalmente decorre de um processo de sinalização das 

necessidades e dificuldades, neste caso, de um agrupamento de escolas, da 

subsequente identificação de ações de melhoria, implementação de estratégias que 

visem aumentar a eficácia da escola e avaliação das mesmas. 

Entende-se, assim, por Plano de Melhoria um conjunto de procedimentos e de 

estratégias, organizadas e implementadas, com o objetivo de promover a eficácia dos 

processos educativos e de gestão corrente. 

Em Fevereiro de 2015, o Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, Oeiras, entrou 

em processo de Avaliação Externa e, face aos pontos fracos sinalizados pela equipa 

multidisciplinar da IGEC, o conselho pedagógico criou equipas de resolução que 

fizeram uma reflexão exaustiva com vista à criação de um guião/documento de 

referência, para os grupos disciplinares e estruturas coordenativas identificarem 

formas de concretização das ações de melhoria preconizadas, com o objetivo de 

corrigir os aspetos apontados como merecedores de intervenção. 

Considerando esta fase como parte integrante do Plano de Melhoria, podemos 

estabelecer o seguinte cronograma: 

• Abril de 2016 – Receção do Relatório da equipa multidisciplinar do IGEC; 

• 16 de maio de 2016 – Reunião de Conselho Pedagógico de onde saíram as equipas 

de resolução; 

• 19 e 20 de maio de 2016 – Reunião das 3 equipas de resolução; 

• 30 de maio de 2016 – Apresentação ao Conselho Pedagógico das conclusões e 

propostas das equipas de resolução e aprovação da estrutura do Plano de Melhoria; 

• 17 de junho de 2016 – Apresentação da proposta de Plano de Melhoria ao Conselho 

Pedagógico para análise; 

• 12 de julho – data para aprovação do Plano de Melhoria a enviar à IGEC e a 

publicar na página da escola. 

 

 

2 – As equipas de resolução 

As equipas de resolução não foram mais do que grupos de trabalho representativos de 

diferentes áreas disciplinares e da comunidade escolar que se debruçaram, entre 

outros aspetos, sobre os pontos identificados pela equipa multidisciplinar, criando um 

guião de referência para que a comunidade escolar pudesse direcionar com mais 

objetividade os contributos para as ações de melhoria que se pretendem implementar. 



Em anexo (1) ficam as convocatórias, respetivas ordens de trabalho e produto final do 

trabalho, com linhas orientadoras para análise e reflexão com vista à definição de 

ações de melhoria. 

 

3 – Aspetos a consolidar  

• Em primeiro lugar, no seguimento do compromisso que esta direção assumiu desde 

a fase de candidatura do atual diretor do Agrupamento, pretende-se dar continuidade à 

consolidação de uma gestão de proximidade e de valorização do trabalho e do papel 

de professores, pessoal não docente e alunos. 

• Da mesma forma, a valorização do envolvimento das famílias e a abertura da escola 

à comunidade envolvente, não se fechando no seu projeto educativo, designadamente 

em situações em que Instituições de Utilidade Pública, ou outras que incorporem 

projetos de cidadania relevantes, sejam eles de natureza cultural, desportiva, artística 

ou de outra ordem, nos solicitem essa disponibilidade, à qual procuraremos dar 

resposta com os nossos meios, nomeadamente através da afetação de recursos 

humanos e da facilitação de acesso aos espaços escolares. 

• A criação de dinâmicas de envolvimento e aproximação de todos quantos se 

movimentam e vivem o dia-a-dia do agrupamento, em contexto curricular ou, 

principalmente, fora dele, seja em atividades entre pares, seja em ações que juntem 

professores com alunos, pessoal docente e não docente, professores com famílias, 

etc. 

• Reuniões do diretor com o conselho de delegados de turma e com os 

representantes dos encarregados de educação, bem como reuniões regulares com a 

associação de estudantes. Nessas reuniões os temas serão abertos podendo ir desde 

o esclarecimento de atos de gestão corrente, até ao dia a dia das aulas, avaliação, etc. 

Com os representantes dos encarregados de educação, o diretor reunirá três, duas ou 

uma vez por ano, consoante se tratem do 2º, 3º ciclo ou Ensino Secundário, 

respetivamente; Com os delegados de turma o diretor reunirá três, duas ou uma vez 

por ano, consoante se tratem do Ensino Secundário, 3º ou 2º ciclo, respetivamente. 

• As visitas de reconhecimento das crianças do ensino pré-escolar aos 

estabelecimentos de 1º ciclo, serão para continuar, bem como a presença dos alunos 

do 4º ano na Escola Básica João Gonçalves Zarco, onde frequentarão o 2º ciclo. 

• A apresentação das áreas de estudo do ensino secundário, feita por alunos do 11º e 

12º anos, às turmas do 9º ano, teve um impacto muito positivo pelo que será uma 

prática a manter. 

• Por fim a valorização e enriquecimento dos espaços escolares, nomeadamente das 

zonas de recreação através da colocação de equipamentos didáticos e do aumento 

dos espaços cobertos disponíveis.  



4 – Aspetos a melhorar 

4.1 – Na generalidade 

A qualidade das refeições, a qualidade do ensino e a revisão dos documentos 

estruturantes, são para nós as grandes prioridades. 

A questão da oferta do serviço de refeitório é sensível e remete-nos para outras 

discussões que não virão aqui ao caso. Para nós, o ideal seria ser o próprio 

agrupamento a assumir essa oferta, contudo, com a escassez de assistentes 

operacionais que temos, não nos é possível, pelo menos a curto prazo, dar esse 

passo, porém, o assunto está em agenda, quiçá para o final deste ciclo.  

Até lá, continuaremos a pugnar pela melhor oferta possível aos alunos, fazendo um 

acompanhamento regular do serviço prestado e providenciando no sentido de que os 

ajustamentos e correções sejam efetuados em função das práticas observadas e em 

tempo útil. 

Relativamente à qualidade do ensino, defendemos que a valorização do trabalho dos 

professores, a sua responsabilização e o enriquecimento das suas qualidades são a 

chave do problema e da satisfação dos alunos com o ensino que lhes é oferecido que, 

se levado a bom termo, culminará como consequência natural, na melhoria dos 

resultados escolares. 

Entretanto será estimulado o trabalho em equipa, na revisão e produção de 

documentos estruturantes e de instrumentos de trabalho.  

4.2 – Ponto por ponto 

Articulação Vertical 

A implementação e aprofundamento da articulação vertical do currículo deverão ser 

encarados como uma necessidade e integrados como uma cultura de agrupamento. 

Trata-se como que do óbvio, que consiste no pressuposto, para o professor, de que 

trabalhará tanto melhor com um aluno quanto melhor, conhecer o seu percurso e os 

objetivos de curto, médio e longo prazo. Da mesma forma, a identificação com o perfil 

desejável para o aluno no final de cada ciclo, as competências que configuram esse 

perfil e os conteúdos a ele subjacentes, assumem uma elevada importância. 

Cada grupo disciplinar deverá pois pensar, de forma clara, sobre o perfil de aluno que 

deseja ver como finalista do agrupamento atendendo às dimensões – socio-afetiva, 

cognitiva e motora, divisões meramente académicas mas que ajudam a sistematizar o 

problema. 

A articulação vertical, nas suas zonas de fronteira (entenda-se, entre ciclos) deverá ser 

exaustivamente debatida e acertada pelos coordenadores de grupo após reuniões 

preparatórias em sede de grupo disciplinar, com o objetivo de facilitar a 

sequencialidade das aprendizagens dos alunos. 

Da mesma forma a articulação horizontal, por disciplinas e entre disciplinas, deverá 

servir para homogeneizar e potenciar as aprendizagens. 



Os professores deverão pois gerir, de forma conjunta, as competências, os conteúdos 

e as atividades, de modo a garantir uma melhor articulação entre diferentes áreas 

disciplinares, disciplinas e ciclos de ensino. Para tal desígnio, será elaborado um 

calendário de reuniões, no final e no início de cada ano letivo, que permita a 

planificação articulada e a implementação de práticas consistentes entre áreas 

disciplinares/disciplinas/ciclos.  

 

Desta forma, esperamos alcançar uma dinâmica optimizadora da sequencialidade das 

aprendizagens significativas e, ao mesmo tempo, potenciar o trabalho cooperativo 

entre os docentes dos vários níveis de ensino. 

 

Equipa de monitorização: Sandra Almeida, Mª José Sousa, Ana Azevedo, Otília 

Gonçalves e Luísa Nunes, respetivamente coordenadoras do pré-escolar, 1º, 2º, 3º 

ciclos e ensino secundário. 

Evidências a analisar: Atas das reuniões de trabalho efetuadas no âmbito da 

articulação vertical e relatórios dos coordenadores de grupo disciplinar neste mesmo 

domínio. Nessas atas e nesses relatórios deverão constar as competências por ciclo 

de ensino, os instrumentos de controlo à entrada de cada ciclo, as estratégias 

adotadas para suprir insuficiências/falta de pré requisitos. 

Também os conteúdos específicos da cada disciplina, designadamente nos primeiros 

anos de cada ciclo, deverão estar enfatizados no que concerne aos processos e/ou às 

dinâmicas de transição, de fronteira, de ligação, que definem uma nova abordagem ou 

uma diferente abordagem dos conteúdos. 

 

Avaliação 

1º momento de avaliação – final do mês de Setembro em reunião do diretor com a 

equipa de monitorização; 

2º momento de monitorização – final do 1º período em reunião do diretor com a equipa 

de monitorização; 

3º momento de avaliação – decorrerá no próprio processo de auto avaliação do 

agrupamento a desencadear em Maio de 2017. 

 

 

Pedagogias diferenciadas 

Pretende-se combater alguma ineficácia das medidas aplicadas aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem, potencialmente comprometedora da sua recuperação. 
 

Assim, as medidas não poderão esgotar-se nas aulas de apoio pelo que a 

coadjuvação e as aulas em parceria deverão também potenciar as aprendizagens e 

facilitar a implementação de estratégias pedagógicas diferenciadas. 

Sem perda de vista da necessidade de cumprimento dos programas, nas situações em 

que tal for possível, considerando a necessidade de gestão dos tempos letivos e do 

tempo útil em sala de aula necessário para transmitir a totalidade dos conteúdos 



programáticos, conceber e implementar estratégias de diversificação do formato e/ou 

contexto da aula tipo e de práticas pedagógicas diferenciadas, com ou sem recurso à 

presença de outro professor em sala de aula. 

Equipa de monitorização: Elsa Capela, Vera Vieira, Cláudio Rita e Licínia Monteiro, 

respetivamente docentes do pré-escolar, 1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário. 

Evidências a analisar: Distribuição de serviço feita pelo diretor, atas das reuniões de 

trabalho efetuadas no âmbito da diferenciação de práticas pedagógicas e relatórios 

dos coordenadores de grupo disciplinar neste mesmo domínio, resultados escolares 

dos alunos envolvidos. Nessas atas e nesses relatórios deverão constar as diferentes 

propostas de trabalho e intervenção bem como a previsão/avaliação do impacto da 

sua aplicação. 

Avaliação 

1º momento de avaliação – reuniões intercalares do 1º período em sede de conselho 

de turma; 

2º momento de monitorização – reuniões intercalares do 2º período ou reuniões de 

conselho de turma da 2º período; 

3º momento de avaliação – decorrerá no próprio processo de auto avaliação do 

agrupamento a desencadear em Maio de 2017. 

 

Formação e Supervisão Pedagógica 

A auto formação e a cooperação entre grupos disciplinares e entre ciclos, deverão ser 

estimulados. 

Será salientada a importância do trabalho em equipa nos grupos disciplinares, trabalho 

esse que irá, desde a construção de instrumentos comuns (testes/fichas elaborados 

em conjunto, temas de trabalho consertados com estrutura e grelhas de avaliação 

comuns), até à supervisão com troca e partilha de boas práticas com visionamento de 

aulas ou de partes de aula e partilha de estratégias e de métodos de ensino. Será 

induzido um sistema de observação mútua de aulas, com caráter facultativo, bem 

como a abertura voluntária das aulas aos colegas, com possibilidade de introdução de 

uma ficha de aula observada como instrumento interno de trabalho para cada grupo 

disciplinar.  

Será proposta uma calendarização da supervisão, com reuniões periódicas de reflexão 

sobre práticas pedagógicas, reuniões essas que poderão ser plenárias ou em grupos 

de trabalho, com a supervisão do coordenador do grupo ou de um professor com 

formação em supervisão, ou com tempo de serviço relevante. Nessas sessões de 

trabalho deverá também ser feita uma avaliação do impacto que as ações de 

supervisão estarão a ter em cada docente. 



A formação a proporcionar deverá contemplar a sugestão de áreas temáticas por 

interesse de valorização ou para suprimento de insuficiências, com prioridade para 

este último critério. 

Equipa de monitorização: Fernando Santinha, Ana Ribeiro, Sandra Almeida e Édia 

Pinho, membros da SADD. 

Evidências a analisar: Atas das reuniões de trabalho efetuadas no âmbito da 

articulação vertical e relatórios dos coordenadores de grupo disciplinar neste mesmo 

domínio com a especificação e a avaliação das ações dinamizadas.  

Avaliação 

1º momento de avaliação – questionário de satisfação preenchido por cada professor, 

em finais de setembro; 

2º momento de monitorização – final do 1º período em reunião do diretor com a equipa 

de monitorização; 

3º momento de avaliação – decorrerá no próprio processo de auto avaliação do 

agrupamento a desencadear em Maio de 2017. 

 

Para além destas ações mais especificadas, com equipas de monitorização definidas, 

a estratégia de melhoria conhecerá expedientes de menor formalidade e visibilidade, 

sem contudo deixar de procurar ser eficaz e de ambicionar a produção de resultados 

práticos.  

Será o caso das tutorias com o acompanhamento dos alunos para além da sala de 

aula mas também a presença regular de um professor tutor nas aulas, com vista ao 

acompanhamento em contexto de sala de aula, aprofundando a medida que em boa 

hora foi enfatizada na legislação correspondente aos próximos anos letivos. 

Será também o caso do Plano de Formação que irá decorrer da oferta anunciada pelo 

Centro de Formação de Oeiras (CFECO), o qual procuraremos complementar indo ao 

encontro das necessidades do agrupamento. 

Será ainda o caso dos aspetos associados à indisciplina em que manteremos a 

funcionar, quer o Gabinete Disciplinar, quer a Comissão Disciplinar, introduzindo 

documentos estruturantes, nomeadamente o Código de Conduta e a ficha de 

avaliação do comportamento coletivo de turma, a ser preenchida nos Conselhos de 

Turma de Avaliação, no sentido da tipificação do comportamento e da uniformização 

de procedimentos nesta matéria. 

Será por fim o caso das diversas orientações que serão dadas no sentido da 

diversificação dos momentos formais de avaliação que poderão assumir a forma de 

testes escritos, fichas de trabalho, apresentação de capítulos de matéria, chamadas 

orais individuais ou em grupo, trabalhos individuais ou em grupo, da recomendação 

relativa ao cumprimento do estipulado em Regulamento Interno, designadamente o 

cuidado de entregar os testes escritos corrigidos e classificados antes de aplicar novo 

teste escrito. 



O corpo docente irá refletir sobre as fases de aplicação de momentos formais de 

avaliação que podem ser diários ou com limite de 2 ou 3 por semana, com 

possibilidade de intervalar esses momentos intercalando as disciplinas mais teóricas 

com as disciplinas de teor mais prático ou ainda de concentrar todas as disciplinas 

mais teóricas e depois entre as duas fases (normalmente são duas por período) de 

avaliação dessas disciplinas ficar agendada a avaliação nas disciplinas mais práticas. 

Deverá ser valorizada, efetivamente, a avaliação contínua explicitando e objetivando 

com clareza os critérios de classificação e correção dos instrumentos de avaliação 

sejam eles testes escritos, orais, trabalhos, fichas, apresentações, etc. 

O agrupamento encontra-se numa espécie de encruzilhada ao nível de algumas 

opções do foro pedagógico que terá que clarificar, como será o caso do perfil de aluno 

que pretende ver como finalista deste agrupamento. Associado a esse perfil terão que 

ser definidas competências que o configurem e práticas e saberes associados a essas 

competências. Pouca coisa está clara nessa matéria não existindo uma linha de 

orientação, a qual deverá estar desde logo expressa nos critérios gerais de avaliação.  

Importa pois definir esse perfil de aluno finalista como guião de procedimentos e 

prioridades, orientadores do trabalho docente. 

Da mesma forma, a oferta educativa deverá estar em linha com esse perfil o que nos 

remete para uma reflexão sobre a matéria, nomeadamente ao nível das disciplinas de 

oferta de escola passíveis de ser proporcionadas pelo agrupamento. 

A abertura das opções de dança e de educação tecnológica no 3º ciclo, seria um 

passo em frente de enriquecimento do projeto educativo até porque existem as 

condições materiais e os recursos humanos. 

Em relação ao PAA, irão ser privilegiadas as atividades que se insiram numa lógica 

horizontal e vertical consonante com o Projeto Educativo/Plano Estratégico, evitando 

ao máximo as iniciativas individuais que não se enquadrem numa lógica de conjunto 

seja ela disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. 

Haverá todo o cuidado para que a distribuição de serviço contemple a possibilidade de 

potenciar a disciplina de Formação Cívica, quer ao nível dos conteúdos 

(progressivamente com teor cada vez mais prático, quanto maior for o ano de 

escolaridade e subordinada a áreas temáticas de debate e produção/apresentação de 

trabalhos), quer ao nível da sua atribuição ao Diretor de Turma ou, no mínimo, a um 

professor da turma. Neste domínio, acresce a introdução do recentemente criado 

Referencial de educação para a segurança, defesa e paz. 

De modo a potenciar a realização em sala de aula de trabalhos experimentais, haverá 

uma maior atenção na atribuição de salas que possibilitem e estimulem a realização 

de trabalhos práticos, evitando-se situações em que os professores tenham que 

transportar materiais de uma sala para outra. 

A análise dos resultados em conselho pedagógico, deverá ser sempre acompanhada 

por razões que a fundamentem, por exemplo, através do levantamento de fatores 

explicativos do insucesso, levantamento esse que pode ser feito em conjunto com os 

alunos e encarregados de educação, em conselho de turma e de grupo disciplinar, etc.  



No sentido de rever, de forma participada, todos os documentos estruturantes do 

agrupamento, procurando uma maior clareza, objetividade e uma mais fácil leitura dos 

mesmos, foi decidido em reunião do conselho pedagógico que o princípio orientador 

seria o de retirar conteúdos redundantes tais como transcrições da legislação e 

repetição de caracterizações e de enquadramentos em vários documentos, remetendo 

também para regulamentos específicos, aspetos que respeitem a procedimentos ou 

expedientes próprios deste ou daquele estabelecimento/grupo disciplinar. 

Assim, foram criadas equipas de trabalho conforme o quadro que se adianta: 

 Projeto 
Educativo 

Plano de 
Estudos 

Plano 
Estratégico 

Regulamento 
Interno 

Critérios 
gerais 

Avaliação 

Tipificação 
Comportmet 

Quadros 
de 

Excelência 

Regimentos Doc.   
Diversos 

Sandra 
Almeida x    x  

Mª José 
Sousa  x    x 

Ana     
Azevedo  x x    

Otília 
Gonçalves  x x    

Luísa      
Nunes  x     

Antónia      
Vaz  x     

Manuela 
Albuquerque    x   

Isabel         
Leal    x   

Édia        
Pinho      x 

Fernanda 
Correia     x  

Ana Paula 
Ribeiro  x     

Fernanda 
Santinha x    x  

Cristina     
Gala      x 

Outros           

  x        
(Sandra 

Azevedo) 
x 

(Presid.AP e 
AE) 

  

Critérios gerais de avaliação – perfil do aluno AESC; Tipificação dos comportamentos: Código de conduta e ficha de avaliação do comportamento coletivo; 

Regimentos (Conselho Pedagógico e restantes); Documentos diversos (visitas de estudo, atas de conselho de turma, ficha de diagnóstico – pré-escolar etc.) 



 

A estas equipas poder-se-ão juntar outros membros da comunidade escolar, sendo os 

meses de junho e julho o tempo definido para a construção participada (aberta a toda 

a comunidade escolar, grupos disciplinares, associações de pais, associação de 

estudantes e pessoal não docente) e apresentação dos documentos.  

As equipas definidas divulgarão as suas propostas até ao final do mês de julho e 

durante o mês de setembro tudo será levado à aprovação dos órgãos competentes. 

 

5 – Avaliação 

Quando tomámos posse no final de julho de 2015, as nossas expetativas de avaliação 

iam no sentido de criar as condições para proceder a uma avaliação interna do 

agrupamento. Nesse sentido, reunimos uma equipa de autoavaliação e preparávamo-

nos para proporcionar formação especializada nessa matéria quando fomos 

informados de que iríamos ser visitados pela equipa multidisciplinar da IGEC e que o 

agrupamento iria ser sujeito ao processo de avaliação externa. 

Tivemos então que reformular a estratégia, preparar-nos da melhor forma possível 

para receber a equipa multidisciplinar, produzir e disponibilizar toda a documentação 

necessária e solicitada, e reformular o calendário previsto para a autoavaliação a qual 

remetemos para 2016/2017, invertendo a lógica inicial, numa tentativa de aproveitar o 

levantamento de insuficiências sinalizado pela avaliação externa, daí elaborando um 

Plano de Melhoria para o implementar em 2016/2017 procedendo à sua avaliação e 

maio/junho de 2017 no âmbito da avaliação interna. 

 

5.1 – Auto-avaliação  

Assim, em Novembro de 2015, altura em que fomos informados de que Fevereiro de 
2016 marcaria o início da avaliação externa, ficou decidida a seguinte calendarização 
para o processo de autoavaliação:  

 
Reunião de revisão da 1ª e 2ª sessão de formação – OUTUBRO 2016  
Redefinição do Planeamento Estratégico do projeto – OUTUBRO/NOVEMBRO   
Elaboração dos indicadores de autoavaliação e dados inquirição – NOVEMBRO A FEVEREIRO    x 
Sessões de Sensibilização e aplicação de questionários - ABRIL  
3ª sessão de formação - grelhas de autoavaliação - MARÇO  
Preenchimento das grelhas de autoavaliação – MARÇO A MAIO    
Tratamento estatístico dos questionários - MAIO  
Elaboração do relatório de autoavaliação - JUNHO  
4ª e 5ª sessão de formação - entrega do relatório e seleção das ações de melhoria - JULHO  
Identificação das novas ações de melhoria - JULHO  
6ª sessão de formação - apresentação de resultados - SETEMBRO  
Apresentação dos resultados de autoavaliação e das ações de melhoria ao Conselho Geral e ao PD e PND – SETEMBRO 2017 

 

Assim o faremos, como forma de avaliar o presente plano e perceber a eficácia da sua 

aplicação. 

 



5.2 – Balanço e ajustamentos para 2017/2018 

Com o culminar do processo de autoavaliação, que tencionamos fechar em setembro 

de 2017, será chegado o momento para proceder aos ajustamentos/correções 

necessários ao presente plano para que o Plano de Melhoria Revisto, produza efeitos 

no ano letivo 2017/2018. 

 

6 – Conclusão 

Em jeito de conclusão, admitimos que a notícia de que iríamos ser alvo de avaliação 

externa foi inicialmente encarada como um revés em relação ao nosso projeto (a ideia 

seria de termos tempo para nos prepararmos para esse momento, começando por um 

processo de autoavaliação), contudo, acabou por revelar-se vantajosa, na medida em 

que foram sinalizados por uma entidade externa e independente, os aspetos que 

importava melhorar, criando-nos verdadeiramente as condições para darmos o salto 

qualitativo a que nos propomos.  

O relatório emitido pela equipa multidisciplinar foi cirúrgico e mereceu a nossa total 

concordância, pelo que rapidamente nos pusemos em campo para agregar todos os 

contributos no sentido de, por um lado preparar as respostas a dar e, por outro lado, 

materializar este documento que deverá ser ajustado no final do próximo ano letivo, 

bem como as estratégias que dele decorrerão, para então, em 2017/2018, a escola 

poder refletir uma verdadeira melhoria, que todos desejamos ir consolidando a cada 

ano que passa. 
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