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1. Identificação 

Tabela 1 - Identificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designação DESCRIÇÃO 

Unidade Orgânica Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

Diretor Carlos Luís Fonseca Candeias 

Contacto do Diretor diretor@eduga.pt 

Coordenador da Equipa de Autoavaliação Cristiana Almeida 

Contacto do Coordenador EAA cristiana.almeida.420@eduga.pt 

Coordenador da Equipa TEIP III Maria de Lurdes Completo 

Contacto do Coordenador TEIP III lurdes.completo.420@eduga.pt 

Período de Implementação do Plano de Melhoria 2015 - 2018 
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1.1. Contextualização 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, foi criado em 1 de julho de 2010 e integra o programa Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). É constituído pelos jardins-de-infância do Prior Velho, da Quinta de 

São José e dos Terraços da Ponte, pelas escolas básicas de Sacavém, do Prior Velho, Bartolomeu Dias e n.º 3 de 

Sacavém e pela Escola Secundária de Sacavém, escola-sede.  

 O Agrupamento situa-se na zona oriental do Concelho de Loures, centrado em Sacavém, junto ao rio Tejo. 

Esta cidade é atravessada pelo seu afluente Trancão que, devido ao seu estado de conservação, é uma prova 

inequívoca de que o setor secundário é, desde longa data, aquele que mais contribui para o desenvolvimento de 

Sacavém, com uma forte implementação da área química, da reparação automóvel, do ferro velho, da construção 

civil, da indústria gráfica ou do pequeno comércio a retalho, focos de empregabilidade da região. As saídas 

profissionais têm aumentado, ultimamente, graças à fixação, na região, de novas empresas de média dimensão, 

umas do setor secundário outras do setor terciário. 

No que respeita ao alojamento, regista-se a par de alguns bairros procurados pelas classes médias, a 

existência de zonas bastante degradadas, não só devido à idade e qualidade das construções, como também pela 

existência de habitações clandestinas feitas com os mais impróprios e inadequados materiais de construção. Nestas 

habitações desafia-se a necessidade, a habitabilidade e a urbanidade mínimas. A Quinta do Mocho, cuja população 

já foi realojada na Urbanização Terraços da Ponte, foi durante muitos anos um exemplo típico dessa realidade. 

Contudo, o estigma da exclusão social continua, muito devido ao preconceito por parte das demais freguesias, mas 

também devido a diversos fatores, tais como a desintegração da população jovem sem motivação para se integrar 

na comunidade e sem projeto de vida.  

A cidade de Sacavém é uma área de habitações antigas, por vezes degradadas, sem grandes condições de 

habitabilidade, onde reside a população mais idosa, nacionais de etnia cigana e imigrantes do continente africano, 

da Europa de Leste, do Brasil e mais recentemente de países asiáticos. Mesmo com a construção de novos 

edifícios de habitação mais qualificada, continuam a persistir situações de más condições de habitabilidade. 

No Prior Velho existe uma zona de urbanização recente, constituindo novas áreas dormitório, destinadas à 

classe média, numa área de clara expansão da Área Metropolitana de Lisboa, porém existem edifícios antigos e 

pequenas habitações térreas com condições de salubridade e habitabilidade muito precária, com origem em antigas 

vilas industriais Existem ainda muitas habitações sem esgotos, água canalizada, eletricidade, dependência de 

banho e retrete.  

O agrupamento está assim situado numa área de elevada densidade populacional, do concelho de Loures, e de 

nível socioeconómico e cultural baixo.  

A população apresenta uma elevada percentagem de indivíduos de origem africana, maioritariamente ligados à 

construção civil (os homens) e aos serviços domésticos (as mulheres), aos quais se juntaram mais recentemente, 

um número significativo de emigrantes da Europa de Leste, Brasileiros, Chineses, Indianos e Paquistaneses. Do 

ponto de vista socioeconómico, é uma zona com uma forte componente de população carenciada, com grandes 

necessidades de apoio no acesso às necessidades básicas de saúde e de alimentação, onde o desemprego tem 
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aumentado consideravelmente. É desta comunidade diversificada e problemática que deriva a população escolar do 

nosso Agrupamento. 

1.2. Caraterização do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro distribui-se por 7 (sete) estabelecimentos de ensino: 

- Escola EB1/JI de Sacavém; 

- Escola EB1/JI nº3 de Sacavém; 

- Escola EB1/JI do Prior Velho; 

- Escola EB1/2 Bartolomeu Dias; 

- Escola Secundária c/ 3º Ciclo de Sacavém (escola sede); 

- Jardim de Infância da Quinta de São José – Sacavém; 

- Jardim de Infância Terraços da Ponte. 

A população discente tem uma origem muito diversificada, quer em proveniência quer em nacionalidade (cerca 

de 21% de estrangeiros), com um número bastante elevado de crianças/alunos oriundos dos Países de Língua 

Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe), aos quais se juntam nos últimos anos, de modo 

crescente, crianças/alunos vindos de outros países Africanos e países da Europa de Leste, do Brasil, da China, da 

India e do Paquistão. O abandono escolar é pouco expressivo, mas há uma significativa taxa de assiduidade 

reduzida e numerosos casos de transferência, em especial na Escola Secundária de Sacavém e na EB Bartolomeu 

Dias, que impõem aos Diretores de Turma uma grande preocupação na comunicação com os Encarregados de 

Educação e, nos casos mais graves, com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

Frequentam as unidades educativas 286 crianças na educação pré-escolar (12 grupos), 680 alunos no 1.º ciclo 

do ensino básico (31 turmas), 342 no 2.º (16 turmas), 315 no 3.º (16 turmas) e 112 no ensino secundário regular 

(seis turmas). A oferta educativa do Agrupamento contempla, também, quatro turmas de cursos vocacionais (79 

alunos, 13 turmas de cursos profissionais (127 alunos) e, em regime noturno, 92 adultos em cursos de educação e 

formação, perfazendo, portanto, um total de 2177 crianças, alunos e formandos. Relativamente à Ação Social 

Escolar, constata-se que apenas 53% dos alunos não beneficiam de auxílios económicos. Possuem computador e 

ligação à internet apenas 29% dos alunos do ensino básico e cerca de 31% dos do secundário. 

No que concerne às habilitações académicas dos pais e encarregados de educação dos alunos do ensino 

básico, verifica-se que 6.7% têm formação de nível superior e 17,9% o ensino secundário. Quanto aos dos alunos 

do ensino secundário, os dados revelam que 2,1% possui habilitações de nível superior e 11,8% o ensino 

secundário. No que respeita à sua ocupação profissional, 9,2% dos pais e encarregados de educação dos alunos do 

ensino básico exercem atividades de nível superior e intermédio, percentagem que desce para 3,6% relativamente 

aos dos alunos do ensino secundário. 

Exercem funções no Agrupamento 214 docentes dos quais 74% pertencem aos quadros e lecionam há 10 ou 

mais anos. O pessoal não docente totaliza 99 trabalhadores, entre os quais uma psicóloga, uma Técnica Superior 

de Intervenção Social, Uma Técnica Superior de Mediação e 1 Técnico de Animação. Destes 52% destes têm 10 ou 

mais anos de serviço. 
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Os alunos sinalizados ao GAAF perfazem um total de 159 alunos, 57% do género masculino e 43% do género 

feminino. 3,7% dos alunos intervencionados frequentaram o Jardim de Infância, 13,8 % frequentaram o 1º ciclo de 

escolaridade, 13,8 % o 2º ciclo, 28,9  % o 3º ciclo, 25,1 % os Cursos Vocacionais de 2º e 3º Ciclo, 5,6 % Percurso 

de Currículo Alternativo, 5% ensino secundário e 3,7% cursos profissionais.  

 Dos alunos sinalizados e no que se refere à problemática escolar regista-se: 15,7% de absentismo; 22,6% de 

desmotivação, 10% com dificuldades de aprendizagem e 20,1% de abandono escolar (14% transferências 

escolares). Em relação aos problemas de comportamento verifica-se 11,9% em contexto de sala de aula e 6,9% no 

pátio. No que respeita a problemática individual verifica-se a existência de 38,9% de alunos inseridos em dinâmicas 

familiares desestruturadas e /ou disfuncionais, sendo que, 16,3% são negligenciados ao nível escolar e 12,5% ao 

nível afetivo. 38,9% têm processos de acompanhamento de promoção e proteção de menores nas instâncias 

legalmente competentes para o efeito (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Tribunal de Família e Menores, 

Direção Geral de Reinserção Social). 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro é um território educativo de intervenção prioritária, focado na 

promoção da educação para todos. 
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1.3. Metas e Objetivos 

A criança ou o jovem, a sua formação e as suas aprendizagens, são o centro de todos os processos a 

desenvolver no Agrupamento. Assim, devem ser consideradas como metas do Agrupamento: 

  a promoção da formação integral da personalidade das crianças e dos jovens e, em especial, a 

maneira como aprendem a relacionar-se consigo mesmos, com os outros e com o meio em que vivem, 

valorizando a disciplina, a tolerância, a cooperação e a amizade como fatores de promoção de um clima 

de escola positivo e de ambientes propícios à aprendizagem; 

 o desenvolvimento da formação académica das crianças e dos jovens, isto é, a relação dinâmica com 

o mundo das ideias e dos saberes, construindo o seu próprio conhecimento e adquirindo competências, o 

que o conduzirá a um empenhamento na sociedade; 

   A adoção de pedagogias diferenciadas na promoção de um desenvolvimento curricular sólido e 

eficaz, na perspetiva de um trabalho pedagógico mais envolvente, que gere interesse e prazer em 

aprender. Não sendo receita para todos os ciclos de ensino, na Educação Pré-Escolar, por exemplo, o 

jogo é indispensável na função educativa, enquanto promotor de aprendizagem e, como recurso 

pedagógico, facilita o desenvolvimento pessoal e social, estimula a confiança, a comunicação, a 

compreensão do mundo e desenvolve a imaginação, favorecendo a observação de novos procedimentos 

assim como o desenvolvimento da lógica, a exploração de novas potencialidades e limites, a aceitação de 

hierarquias e o trabalho em equipa, ajudando na construção do conhecimento; 

 o incentivo e envolvimento de todos os agentes educativos de todos os ciclos, das famílias e da 

comunidade no processo educativo, tendo em vista a promoção do sucesso educativo; 

  a criação em cada um de um exemplo que valorize o Agrupamento e a sua implementação junto das 

famílias e da comunidade, como pessoas livres, seguras, responsáveis e com espírito de iniciativa, 

mostrando que são capazes de construírem em torno de si uma rede de vinculações; 

A este propósito, e segundo uma perspetiva geral, salienta-se a preocupação em proporcionar um clima de 

entendimento são e harmonioso, que vise a realização pessoal, cultural e social da comunidade educativa, bem 

como se regista a intenção de uma contribuição para a formação de cidadãos livres, responsáveis, defensores dos 

valores de justiça, solidariedade e dignidade humanas, e a vontade de promoção duma sociedade mais informada, 

aberta e crítica, empenhada na defesa e valorização da cultura portuguesa, estimulando e respeitando a diversidade 

sociocultural existente nas várias áreas e comunidades, numa perspetiva multicultural. 

Assim sendo, segundo uma visão mais específica, destacam-se os seguintes objetivos:  

1. Melhorar os resultados escolares. 

2. Alargar os horizontes culturais das crianças/alunos com atividades curriculares e extra curriculares. 

3. Orientar o percurso escolar e profissional das crianças/alunos. 

4. Avaliar e despistar eventuais Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente. 
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5. Prestar o apoio especializado que vise responder às Necessidades Educativas Especiais dos alunos com 

limitações significativas de caráter permanente. 

6. Reduzir o absentismo, a exclusão por faltas e a anulação de matrícula. 

7. Apoiar crianças/alunos com dificuldades socioeconómicas. 

8. Acompanhar psicopedagogicamente crianças/alunos com diferentes características e em situações 

diversas. 

9. Melhorar o clima do Agrupamento e resolver situações de indisciplina. 

10. Promover a saúde e condição física das crianças/alunos. 

11. Proporcionar diversas oportunidades formativas à comunidade educativa e comunidade envolvente. 

12. Estimular a participação da comunidade educativa na vida do Agrupamento. 

13. Dinamizar as bibliotecas tornando-as uma referência catalisadora de desenvolvimento cultural. 

14. Projetar a imagem do Agrupamento no exterior. 

15. Melhorar os espaços verdes, a higiene e a segurança dos vários estabelecimentos do Agrupamento. 

16. Promover a melhoria dos serviços e a formação ao longo da vida. 

17. Criar uma dinâmica de autoavaliação no Agrupamento. 
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Plano Plurianual de Melhoria (Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro) 
  

Metas Gerais TEIP Valor alcançado no ano letivo: 

Domínio Ciclo / Prova / Indicador 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1 - Sucesso escolar na 
Avaliação Externa 

3.º Ciclo 

Prova 1 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -4,86% -22,16% -20,42% -1,75% -7,09% 7,85% 
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,15 -0,34 -0,33 -0,17 -0,15 -0,03 
  

Prova 2 - 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -39,07% -31,81% -42,86% -26,72% -30,11% -29.98% 
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,82 -0,72 -0,84 -0,71 -0,67 -0,83 
  

Secundário 

Prova 3 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional 10,27% -18,16% -34,17% 7,20% -3,71% -31.27% 
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,01 -1,96 -2,98 -0,62 -0,89 -1.74 
  

Prova 4 - 
Mat 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -30,54% 26,62% -42,95% -26,91% -0,34% 11,41% 
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -1,87 2,29 -1,64 -1,86 -0,52 -0,52 
  

2 - Sucesso escolar na 
Avaliação Interna 

1.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 8,13% 8,13% 10,38% 7,22% 13,13% 9.88% 

  

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 85,11% 85,11% 81,47% 80,92% 74,81% 74,18% 
  

2.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 27,67% 27,67% 20,20% 31,90% 18,51% 21,65% 

  

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 39,48% 39,48% 42,91% 29,73% 36,66% 44,16% 
  

3.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 21,96% 21,96% 30,42% 23,27% 19,70% 14,37% 

  

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 26,88% 26,88% 31,56% 25,07% 23,27% 32,31% 
  

Secundário 
A - Taxa de insucesso escolar 44,55% 44,55% 34,09% 40,86% 25,45% 27,73% 

  

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 53,23% 53,23% 67,92% 42,00% 51,72% 39,33% 
  

3 - Interrupção precoce 
do percurso escolar 
(risco de abandono) 

2.º Ciclo 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE) 

9,51% 9,51% 15,15% 8,97% 7,82% 3,96% 
  

3.º Ciclo 17,61% 17,61% 15,28% 10,86% 16,88% 8,21% 
  

Secundário 2,60% 2,60% 6,22% 6,19% 6,11% 5,20% 
  

4 - Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,31 0,15 0,31 0,15 0,11 0,10 
  

Tabela 2 – Metas Gerais TEIP: valores alcançados 
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Metas Gerais TEIP 2014-15 

Domínio Ciclo / Prova / Indicador 
Valor 

de 
Partida 

Meta mínima 
Valor de 
chegada 
previsto 

Valor de 
chegada 

alcançado 

Cumprimento 
da submeta 

Sucesso 
alcançado 

(Prova / Ciclo) 

N.º alunos 
realizaram 
a prova / 

N.º de 
alunos 

inscritos 

Classif. 
alcançada 

no 
domínio 

1–Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Externa 

3.º Ciclo 

Prova 1 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -15,81% melhorar 5pp -10,81% -1,75% 1 
1 46 

0,94 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,28 melhorar 0,10 -0,18 -0,17 1 

Prova 2 - 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -37,91% melhorar 5pp -0,33 -26,72% 1 
1 49 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,79 melhorar 0,10 -0,69 -0,71 0 

Secund. 

Prova 3 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -14,02% melhorar 5pp -9,02% 7,20% 1 
1 13 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -1,65 melhorar 0,5 -1,15 -0,62 1 

Prova 4 - 
Mat 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -15,62% melhorar 5pp -10,62% -0,27 0 
0 7 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,41 melhorar 0,5 0,09 -1,86 0 

2 –Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Interna 

1.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 8,58% melhorar 5pp 3,58% 13,13% 0 

0 655 

0,52 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 82,50% melhorar 4pp 86:50% 74,81% 0 

2.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 26,59% melhorar 5pp 21,59% 18,51% 1 

1 335 
B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 37,37% melhorar 4pp 41,37% 36,66% 0 

3.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 25,22% melhorar 5pp 20,22% 19,70% 1 

1 264 
B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 27,84% melhorar 4pp 31,84% 23,27% 0 

Secundá
rio 

A - Taxa de insucesso escolar 39,83% melhorar 5pp 34,83% 25,45% 1 
1 110 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 54,38% melhorar 4pp 58,38% 51,72% 0 

3 – Interrup. 
precoce do 
percurso 
escolar (risco 
de abandono) 

2.º Ciclo 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE) 

10,54% melhorar 25% 7,91% 6,27% 1 1 335 

0,34 3.º Ciclo 14,85% melhorar 25% 11,14% 17,65% 0 0 408 

Secund. 5,00% melhorar 25% 3,75% 6,11% 0 0 229 

4 -Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,19 melhorar 15% 0,16 0,10 1 1 1701 1 

            CLASSIFICAÇÃO FINAL ALCANÇADA: Em 2014-15 alcançaram 0,65 pontos 

 

Tabela 3 – Metas Gerais TEIP 2014-15  
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Metas Gerais TEIP 2015-16 

Domínio Ciclo / Prova / Indicador 
Valor 

de 
Partida 

Meta mínima 
Valor de 
chegada 
previsto 

Valor de 
chegada 

alcançado 

Cumprimento 
da submeta 

Sucesso 
alcançado 

(Prova / Ciclo) 

N.º alunos 
realizaram 
a prova / 

N.º de 
alunos 

inscritos 

Classif. 
alcançada 

no 
domínio 

1–Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Externa 

3.º Ciclo 

Prova 1 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -12,00% melhorar 5pp -7,00% -7,09% 0 
1 65 

1 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,25 melhorar 0,10 -0,15 -0,15 1 

Prova 2 - 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -35,11% melhorar 5pp -30,11% -30,11% 1 
1 65 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,77 melhorar 0,10 -0,67 -0,67 1 

Secund. 

Prova 3 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -8,71% melhorar 5pp -3,71% -3,71% 1 
1 20 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -1,39 melhorar 0,5 -0,89 -0,89 1 

Prova 4 - 
Mat 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -18,45% melhorar 5pp -13,45% -0,34% 1 
1 8 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,77 melhorar 0,5 -0,27 -0,52 0 

2 –Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Interna 

1.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 9,72% melhorar 5pp 4,72% 9,63% 0 

0 
675 

0,53 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 80,58% melhorar 4pp 84,58% 69,79% 0 

2.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 24,57% melhorar 5pp 19,57% 15,29% 1 

1 
340 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 37,20% melhorar 4pp 41,20% 45,12% 1 

3.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 23,84% melhorar 5pp 18,84% 14,70% 1 

1 
313 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 26,70% melhorar 4pp 30,70% 32.28% 1 

Secundá
rio 

A - Taxa de insucesso escolar 36,24% melhorar 5pp 31,24% 12,30% 1 
1 

122 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 53,72% melhorar 4pp 57,72% 41,67% 0 

3 – Interrup. 
precoce do 
percurso 
escolar (risco 
de abandono) 

2.º Ciclo 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE) 

9,48% melhorar 25% 7,11% 5,31% 1 1 358 

0,36 3.º Ciclo 15,55% melhorar 25% 11,66% 13,14% 0 0 373 

Secund. 5,28% melhorar 25% 3,96% 12,88% 0 0 264 

4 -Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,17 melhorar 15% 0,14 0,31 0 0 0.31 0 

            CLASSIFICAÇÃO FINAL ALCANÇADA: Em 2015-16 alcançaram 0,37 pontos 

 

Tabela 4 – Metas Gerais TEIP 2015-16 
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Metas Gerais TEIP 2016-17 

Domínio Ciclo / Prova / Indicador 
Valor 

de 
Partida 

Meta mínima 
Valor de 
chegada 
previsto 

Valor de 
chegada 

alcançado 

Cumprimento 
da submeta 

Sucesso 
alcançado 

(Prova / Ciclo) 

N.º alunos 
realizaram 
a prova / 

N.º de 
alunos 

inscritos 

Classif. 
alcançada 

no 
domínio 

1–Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Externa 

3.º Ciclo 

Prova 1 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -11,25% melhorar 5pp -6,25%   
  

 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,23 melhorar 0,10 -0,13   

Prova 2 - 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -34,11% melhorar 5pp -29,11%   
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,75 melhorar 0,10 -0,65   

Secund. 

Prova 3 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -7,71% melhorar 5pp -2,71%   
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -1,29 melhorar 0,5 -0,79   

Prova 4 - 
Mat 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -14,82% melhorar 5pp -9,82%   
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,72 melhorar 0,5 -0,22   

2 –Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Interna 

1.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 9,70% melhorar 2,pp 7,70%   

  

 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 78,42% melhorar 2pp 80,42%   

2.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 22,71% melhorar 4pp 18,71%   

  

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 38,78% melhorar 2pp 40,78%   

3.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 22,01% melhorar 2pp 20,01%   

  

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 26,70% melhorar 2pp 28,70%   

Secundá
rio 

A - Taxa de insucesso escolar 31,65% melhorar 3pp 28,65%   
  

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 51,31% melhorar 2pp 53,31%   

3 – Interrup. 
precoce do 
percurso 
escolar (risco 
de abandono) 

2.º Ciclo 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE) 

8,64% melhorar 25% 6,48%     

 3.º Ciclo 15,07% melhorar 20% 12,06%     

Secund. 6,80% melhorar 10% 6,12%     

4 -Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,2 melhorar 15% 0,17      

            CLASSIFICAÇÃO FINAL A ALCANÇAR em 2016-17: 0,79 

 

Tabela 5 – Metas Gerais TEIP 2016-17 
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Metas Gerais TEIP 2017-18 

Domínio Ciclo / Prova / Indicador 
Valor 

de 
Partida 

Meta mínima 
Valor de 
chegada 
previsto 

Valor de 
chegada 

alcançado 

Cumprimento 
da submeta 

Sucesso 
alcançado 

(Prova / Ciclo) 

N.º alunos 
realizaram 
a prova / 

N.º de 
alunos 

inscritos 

Classif. 
alcançada 

no 
domínio 

1–Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Externa 

3.º Ciclo 

Prova 1 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -12,00% melhorar 5pp -7,00%   
  

 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,25 melhorar 0,10 -0,15   

Prova 2 - 
Mat. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -35,11% melhorar 5pp -0,3011   
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,77 melhorar 0,10 -0,67   

Secund. 

Prova 3 - 
Port. 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -8,71% melhorar 5pp -0,0371   
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -1,39 melhorar 0,5 -0,89   

Prova 4 - 
Mat 

A- Distância da taxa de sucesso para o valor nacional -18,45% melhorar 5pp -0,1345   
  

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,77 melhorar 0,5 -0,27   

2 –Sucesso 
escolar na 
Avaliação 
Interna 

1.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 9,72% melhorar 5pp 4,72%   

 
 

 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 80,58% melhorar 4pp 84,58%   

2.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 24,57% melhorar 5pp 19,57%   

 
 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 37,20% melhorar 4pp 41,20%   

3.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 23,84% melhorar 5pp 18,84%   

 
 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 26,70% melhorar 4pp 30,70%   

Secundá
rio 

A - Taxa de insucesso escolar 36,24% melhorar 5pp 31,24%   
 

 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 53,72% melhorar 4pp 57,72%   

3 – Interrup. 
precoce do 
percurso 
escolar (risco 
de abandono) 

2.º Ciclo 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE) 

9,48% melhorar 25% 7,11%     

 3.º Ciclo 15,55% melhorar 25% 11,66%     

Secund. 5,28% melhorar 25% 3,96%     

4 -Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,17 melhorar 15% 0,14      

            CLASSIFICAÇÃO FINAL A ALCANÇAR em 2017-18: 0,79 

 

Tabela 6 – Metas Gerais TEIP 2017-18 
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2. Diagnóstico 

Os resultados da avaliação interna permitiram identificar “Pontos Fortes” e “Aspetos a Melhorar” que se referem, 

respetivamente, aos aspetos que a escola já desempenha com qualidade e sobre os quais a satisfação da comunidade 

escolar é bastante positiva e os “Aspetos a Melhorar”, que correspondem àqueles em que a escola ainda não conseguiu 

alcançar o nível necessário à obtenção de uma maior satisfação.  

O resultado interno permitiu-nos assim evidenciar por critério CAF os pontos fortes e áreas de melhoria que 

seguidamente se identificam. 

2.1. Análise por Critério 

Critério 1 – Liderança 

Critério 1 
Liderança 

Pontuação final do 
Agrupamento 

69 

Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas: 

   • desenvolvem e facilitam a consecução do Projeto Educativo; 

   • promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo; 

   • implementam ações e estimulam comportamentos apropriados; 

   • estão diretamente empenhados em assegurar a organização e gestão. 

Subcritérios (SC) - O que a Liderança da instituição educativa faz para: 

1.1 Dar uma orientação à instituição educativa desenvolvendo a visão, missão e valores.  

1.2 Desenvolver e implementar um sistema de gestão pedagógica e administração e da mudança.  

1.3 Motivar e apoiar as pessoas e servir de modelo. 

1.4 Gerir as relações com os políticos e com as outras partes interessadas de forma a assegurar uma responsabilidade partilhada. 

SC                                                                                                 Pontos fortes 

1.1  A disponibilidade da gestão para atendimento e resolução dos problemas do pessoal não docente. 

1.2 

 Estão implementados muitos dos procedimentos operacionais necessários. 

 A organização do trabalho do pessoal não docente. 

 Envolvimento da comunidade educativa na promoção do sucesso escolar. 

 O respeito da Direção pelas recomendações dos órgãos competentes no desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano 
Anual de Atividades. 

 Mobilização de recursos e estruturas de orientação educativa para a concretização do Projeto Educativo e Plano Anual de 
Atividades. 

1.3 
  As relações interpessoais facilitadoras da criação de um bom ambiente de trabalho. 

 Reconhecimento e orientação do trabalho do Pessoal não docente 

1.4  A existência de protocolos e parcerias com organizações exteriores à escola. 

SC                                                                                                 Aspetos a melhorar 

1.1  Promover a articulação entre os vários órgãos do agrupamento.  

 Envolver o PND na missão e objetivos do agrupamento explicitados no Projeto Educativo. 

1.2 

 Definir estratégias claras e integradoras dos procedimentos operacionais. 

 Estabelecer, anualmente, metas e objetivos mensuráveis quer ao nível dos processos quer dos resultados. 

 Promover práticas sistemáticas de avaliação da organização quanto aos processos e aos resultados. 

1.4 
 Procurar reconhecimento interno e externo. 

 Promover a prevenção para a saúde criando protocolos e parcerias com outras entidades. 

Tabela 7 – Critério 1: Liderança 
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Critério 2 – Planeamento e estratégia 

Critério 2  
Planeamento e estratégia 

Pontuação final do 
Agrupamento 

70 

Como a Escola implementa o Projeto Educativo através de: 

   • uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes sectores da comunidade  educativa; 

   • estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis; 

   • atividades relevantes inscritas no Planos Anual de Atividades. 

Subcritérios (SC) 

O que a instituição educativa faz para: 

2.1 Obter informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes. 

2.2 Desenvolver, rever e atualizar o planeamento e a estratégia tendo em conta as necessidades das partes interessadas e os recursos 
disponíveis. 

2.3 Implementar o planeamento e a estratégia em toda a instituição educativa. 

2.4 Planear, implementar e rever a modernização e a inovação. 

Pontos fortes  
  SC 

2.1  A melhoria contínua e a diversificação dos processos de comunicação interna.  

 A comunicação ao PND dos critérios de gestão e orientações quanto aos procedimentos e tarefas. 

2.3  O envolvimento da comunidade educativa na elaboração, adequação e melhoria dos documentos norteadores da atividade do 
Agrupamento (PAA., RIA, PE) 

2.4 
 A capacidade de operacionalizar boas práticas. 

 A apresentação de propostas, pelo pessoal não docente, de melhorias a introduzir nas áreas da sua responsabilidade. 

Aspetos a melhorar  
  SC 

2.1 

 Melhorar práticas sistemáticas de autoavaliação que orientem a estratégia/ ação.  

 Assumir o Projeto Educativo. 

 Divulgar à comunidade escolar projetos e planos de atividades. 

2.2 
 Implicar o pessoal não docente na estratégia da escola no sentido de promover o reconhecimento e a valorização. 

Melhorar a articulação entre os vários documentos orientadores da atividade do agrupamento. 

2.3 

 Envolver alunos/crianças e E.E. nas práticas de avaliação da organização e P.A.A.  

 Promover uma reflexão sistemática sobre o Regulamento Interno, por forma a adequá-lo às mudanças e aos contextos da 
escola. 

 Envolver o PND no cumprimento dos objetivos básicos que fazem parte do planeamento e estratégia. 

2.4  Melhorar a articulação entre as ações desenvolvidas integrando-as numa estratégia conjunta. 

 Adequar estratégias de atuação coerentes com os recursos disponíveis na escola (humanos, materiais e financeiro). 

Tabela 8 – Critério 2: Planeamento e estratégia 
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Critério 3 – Pessoas 

Critério 3  
Pessoas  

Pontuação final do 
Agrupamento 

69 

Como a Escola gere os seus recursos humanos: 

   • desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do pessoal docente e não docente; 

   • promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho individual; 

   • de acordo com os pressupostos do Projeto Educativo. 

Subcritérios (SC) 
O que a instituição educativa faz para: 

3.1 Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o planeamento e a estratégia. 

3.2 Identificar, desenvolver e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos individuais e organizacionais. 

3.3 Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades. 

Pontos fortes  
  SC 

3.1 

 A distribuição do trabalho procura a rentabilização dos recursos. 

 Avaliação pelas estruturas de topo da eficácia das medidas desenvolvidas/implementadas. 

 A aplicação de critérios claros na distribuição do serviço e na definição dos horários do pessoal não docente. 

3.2  A relevância das hierarquias intermédias na gestão do processo ensino/aprendizagem 

3.3 

 A relevância do papel do Diretor de Turma/Professor Titular de Turma na coordenação das atividades desenvolvidas ao 
nível da turma.  

 O papel do Coordenador de Departamento /Grupo Disciplinar/Ciclo/Projeto na coordenação eficiente da equipa de 
professores com que trabalha. 

O incentivo ao desenvolvimento de trabalho de equipa do PND. 

Aspetos a melhorar  
  SC 

3.1 

 Definir referenciais de desempenho e práticas de avaliação que permitam medir a evolução do Agrupamento.  

 Definir indicadores chave de desempenho que permitam medir, anualmente, o desempenho da escola e a sua evolução. 

  Avaliar a eficácia das iniciativas desenvolvidas. 

3.2 

 Reconhecer e valorizar o trabalho individual (docente e não docente). 

  Promover a formação para aperfeiçoamento profissional do PND. 

 Melhorar a atuação/liderança de equipas na avaliação e reformulação/adaptação do processo ensino-aprendizagem. 

3.3 
 Promover o trabalho de equipa e a responsabilidade partilhada dos resultados.  

 Envolver o PND na melhoria contínua da escola. 

Tabela 9 – Critério 3: Pessoas 
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Critério 4 – Parcerias e recursos 

Critério 4 
Parcerias e recursos  

Pontuação final do 
Agrupamento 

69 

Como a Escola planeia e gere os seus recursos internos e parcerias externas, de modo a viabilizar os Planos Anuais de Atividades e o Projeto 

Educativo. 

Subcritérios (SC) 

O que a instituição educativa faz para: 

4.1 Desenvolver e implementar relações de parceria relevantes. 

4.2 Desenvolver e implementar parcerias com a comunidade escolar. 

4.3 Gerir os recursos financeiros. 

4.4 Gerir o conhecimento e a informação. 

4.5 Gerir os recursos tecnológicos. 

4.6 Gerir os recursos materiais. 

Pontos fortes  
  SC 

4.2 
 Criação e desenvolvimento de acordos e parecerias com outras organizações. 

 A implicação dos vários serviços do agrupamento na articulação de projetos da mesma índole. 

 Capacidade de desenvolver projetos no âmbito do ensino/aprendizagem para a concretização do PAA. 

4.3  A gestão do PND. 

4.5 
 A disponibilidade e utilização de recursos e/ ou equipamentos informáticos, apesar da desigualdade observada entre as 

diferentes escolas. 

 A utilização das novas tecnologias e BE como recurso pedagógico e desenvolvimento de trabalho colaborativo com docentes. 

4.6  A implementação de melhorias na gestão e conservação dos espaços tendo em conta as necessidades do agrupamento. 

Aspetos a melhorar  
  SC 

4.1  Aprofundar a rede de acordos e parcerias com outras organizações. 

4.2  Fomentar o trabalho colaborativo dentro da comunidade educativa (SPO, BE, GAAF; APEE, AE). 

4.3  Informar a comunidade educativa sobre a estratégia da Direção na atribuição e utilização dos recursos financeiros. 

4.5 

 Melhorar as redes informáticas e a articulação entre as diferentes escolas do agrupamento. 

 Melhorar o acesso aos materiais necessários à realização do trabalho docente. 

 Melhorar a gestão dos espaços e equipamentos adequando-os às necessidades dos alunos/crianças e 

funcionalidade dos serviços. 

4.6 
 Melhorar/Recuperar as instalações físicas das escolas. 

 Implementar o Plano Segurança e o Plano de Emergência. 

Tabela 10 – Critério 4: Parcerias e recursos 
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Critério 5 – Processos 

Critério 5  
Processos  

Pontuação final do 
Agrupamento 

73 

Como a Escola concebe, gere e melhora os seus processos de forma a: 

   • apoiar a sua estratégia; 

   • satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos/crianças e encarregados de educação; 

   • gerar valor acrescentado para os seus alunos/crianças e para a sociedade em geral. 

Subcritérios (SC) 
O que a instituição educativa faz para: 

5.1 Identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática. 

5.2 Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os cidadãos/clientes. 

5.3 Inovar os processos envolvendo os cidadãos/clientes. 

Pontos fortes 
  SC  

5.1 

 A adequação e adaptação dos processos de ensino/aprendizagem às características dos alunos/crianças. 

 A monitorização e avaliação dos apoios educativos prestados pelo D.T. 

 As reuniões periódicas do Conselho de Turma com vista a uma avaliação sistemática da forma como estão a decorrer o 
processo educativo dos alunos e introdução das correções necessárias. 

 A ação do P.N.D. para a concretização dos objetivos delineados pela gestão. 

5.2 

 A diversidade de atividades extracurriculares embora por vezes com articulação insuficiente. 

 A disponibilidade para a implementação de ações que visem atingir os objetivos delineados no P.E e P.A.A. 

 A ação do D.T./P.T.T .na implicação dos E.E. no sucesso escolar dos seus educandos.  

 O desenvolvimento de métodos de trabalho que facilitam a auto avaliação dos alunos. 

Aspetos a melhorar  
  SC 

5.1 

 Normalizar/sistematizar a avaliação de processos e resultados 

 Fomentar a normalização da informação recolhida pelos DT/PTT de modo a assegurar a recolha de informação necessária ao 
acompanhamento dos processos e dos resultados.  

 Identificar e estabelecer prioridades para melhorar os processos (ensino-aprendizagem). 

 Analisar e avaliar os processos-chave, os riscos e os fatores críticos de sucesso tendo em consideração os objetivos do P.E. 

5.2 

 Acompanhar o percurso profissional/académico dos alunos. 

 Monitorizar e avaliar de forma sistematizada os apoios educativos prestados. 

 Promover a articulação entre grupos disciplinares e departamentos no sentido de promover a interdisciplinaridade e a 
integração vertical e horizontal dos currículos. 

5.3 

 Valorizar os esforços de melhoria nos serviços e funções. 

 Envolver os alunos/crianças no processo ensino-aprendizagem. 

 Afetar os recursos necessários à inovação de processos. 

Tabela 11 – Critério 5: Processos 
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Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos/clientes 

Critério 6  
Resultados orientados para os cidadãos/clientes  

Pontuação final do 
Agrupamento 

73 

O que a Escola está a alcançar relativamente aos seus clientes (Alunos/Crianças e Encarregados de Educação). 

Subcritérios (SC) 
Resultados que a instituição educativa atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos alunos e pais/encarregados de 
educação através de: 

6.1 Resultados de avaliações da satisfação dos alunos/crianças e pais/encarregados de educação. 

6.2 Indicadores das medidas orientadas para os alunos/crianças e pais/encarregados de educação. 

Pontos fortes  
  SC 

6.1 

 A informação dos professores aos alunos sobre o programa das disciplinas e a planificação das mesmas.  

 O trabalho desenvolvido pelo pessoal docente para averiguar o grau de satisfação dos alunos relativamente às metodologias 

utilizadas na aula. 

 O cumprimento dos programas das disciplinas. 

 A utilização de novas tecnologias de informação na sala de aula. 

 A utilidade das visitas de estudo e dos trabalhos de campo (fora da sala de aula) para a aprendizagem do aluno. 

  A utilidade dos TPC para a melhoria dos resultados escolares. 

 O desempenho do Diretor de Turma ao nível do acompanhamento das dificuldades e progressos dos alunos. 

 A preocupação da escola em melhorar os resultados escolares. 

 A adequação da oferta educativa. 

 
 O cumprimento dos programas e planificações.  

 O alto índice de satisfação apresentada pelos alunos e E.E. relativamente ao funcionamento e desempenho da escola. 

 A eficácia e cortesia no atendimento aos alunos e ao público em geral. 

 A boa relação entre os alunos/crianças e os docentes e não docentes. 

 O bom desempenho dos assistentes operacionais. 

 Bom desempenho dos professores (boa preparação, incentivo à aprendizagem, avaliação adequada). 

 A boa relação entre os elementos da comunidade educativa (PD e PND). 

 A informação sistemática aos EE sobre os resultados de aprendizagem 

 A procura e esforço da maioria dos alunos na obtenção do sucesso escolar 

 A iniciativa dos EE para obter informações sobre os seus educandos 

 A divulgação dos serviços e respetivas competências junto dos EE  

 O trabalho desenvolvido pelos professores/DT na transmissão de informação aos alunos/EE sobre os objetivos da sua 

disciplina e os critérios de avaliação 

 A satisfação da maioria dos alunos com o funcionamento da biblioteca /centro de recursos  

 A satisfação da maioria dos alunos com a forma de ensino praticado no Agrupamento 

 A segurança e o acompanhamento na escola sentido pela maioria dos alunos e EE 

 A qualidade de atendimento aos EE 

6.2 
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Critério 6  
Resultados orientados para os cidadãos/clientes  

Pontuação final do 
Agrupamento 

73 

 

Aspetos a melhorar 
  SC  

6.1 

 Diferenciar os processos de ensino/aprendizagem para dar resposta às diferentes necessidades educativas dos 

alunos/crianças. 

 Envolver de forma mais efetiva alunos/crianças e EE na vida das escolas, atendendo às suas sugestões e críticas. 

 Melhorar a eficácia e rapidez da circulação da informação entre a escola e os E.E. 

 Valorizar os representantes dos alunos. 

 Divulgar de forma eficaz os documentos orientadores da escola (RI e PE) junto de alunos e encarregados de educação. 

 Dinamizar atividades de desenvolvimento curricular para a melhoria do desempenho dos alunos. 

 Melhorar a gestão da disciplina dentro e fora da sala de aula. 

 Melhorar as condições de atendimento na secretaria (PD e EE). 

 Divulgar e adequar os horários de atendimento dos espaços e dos serviços, às necessidades dos EE e dos alunos/crianças. 

 Identificar claramente os funcionários que estão em contacto com o público. 

 Melhorar as condições de conservação, higiene e segurança das instalações. 

 Criar zonas de descanso (sesta) nos J.I. 

 Melhorar a qualidade da alimentação. 

 Adequar o número de assistentes operacionais à realidade das escolas. 

 Fomentar a participação dos E.E. na A.P.E.E. 

6.2 

 Implementar um sistema de sinalética. 

 Medir a empregabilidade dos ex-alunos. 

 Envolver os alunos/crianças na conservação e higiene das instalações escolares. 

  Melhorar a organização/ desempenho dos serviços administrativos. 

 Auscultar periodicamente o nível de satisfação dos E.E. 

 Persistir na responsabilização dos alunos/crianças no que respeita à conservação, higiene e segurança das instalações da 

escola. 

 Persistir na definição de estratégias dinamizadoras da participação dos pais/encarregados de educação na comunidade 

escolar 

Tabela 12 – Critério 6: Resultados orientados para os cidadãos/clientes 
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Critério 7 – Resultados relativos às pessoas1 

Critério 7  
Resultados relativos às pessoas  

Pontuação final do 
Agrupamento 

74 

O grau de satisfação das necessidades e expectativas do pessoal docente e não docente da Escola aos seus projetos profissionais. 

Subcritérios (SC) 
Resultados que a instituição educativa atingiu para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus colaboradores através de: 

7.1 Resultados das medições da satisfação e motivação das pessoas. 

7.2 Indicadores de resultados relativos às pessoas. 

Pontos fortes 
 SC 

7.1 
 Empenho dos professores na melhoria dos resultados dos alunos 

 Fácil comunicação com a direcção 

 Circulação da informação entre direção e PND 

7.2 
 Envolvimento do PD nos documentos orientadores da atividade educativa 

 Participação dos funcionários nos órgãos em que estão envolvidos 

Aspetos a melhorar 
 SC 

7.1 

 Valorizar o desempenho profissional do Pessoal Docente 

 Melhorar a comunicação interna particularmente para com os assistentes operacionais 

 Melhorar a acessibilidade a meios de trabalho essenciais  

7.2 

 Melhorar as condições de trabalho do PND 

  Proporcionar formação inicial ao pessoal não docente 

 Divulgar internamente os benefícios da formação frequentada 

Tabela 13 – Critério 7: Resultados relativos às pessoas 

 

  

                                                           
1 Pessoal Docente e Não Docente. 
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Critério 8 – Impacto na sociedade 

Critério 8 
Impacto na sociedade  

Pontuação final do 
Agrupamento 

66 

O grau de intervenção que tem a Escola junto da comunidade local e regional. 

Subcritérios (SC) 
Os resultados que a instituição educativa atingiu no que respeita ao impacto na sociedade, com referência a: 

8.1 Perceções das partes interessadas relativamente aos impactos sociais. 

8.2 Indicadores de desempenho social estabelecidos pela instituição educativa. 

Pontos fortes  
SC 

8.1  As atividades do PAA dirigidas à comunidade 

 

8.2 

 O Projeto TEIP 

 Os Projetos, Protocolos e Parcerias com instituições locais, autarquia e Associação de Pais e EE  

 O empenho da escola para a melhoria do nível educativo e formativo da comunidade 

 

Aspetos a melhorar 
 SC 

8.1 

 Melhorar a imagem da escola no exterior 

 Divulgar as atividades/iniciativas internas na comunidade local 

 Promover e divulgar a ligação do Agrupamento à administração local (autarquia) 

8.2 

 Promover  ações que envolvam a comunidade na escola 

 Promover mudança de atitudes/práticas 

 Reforçar a participação dos EE ao longo de todo percurso formativo 

Tabela 14 – Critério 8: Impacto na sociedade  
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Critério 9 – Resultado do desempenho chave 

Critério 9 
Resultados do Desempenho chave  

Pontuação final do 
Agrupamento 

72 

Os resultados alcançados pela Escola face aos objetivos delineados no Projeto Educativo e aos recursos utilizados. 

Subcritérios (SC) 
O cumprimento dos objectivos definidos pela instituição educativa em relação a: 

9.1 Resultados externos. 

9.2 Resultados internos. 

Pontos fortes  
 SC 

9.1  Desenvolvimento de ações para a autoavaliação do Agrupamento 
 

9.2 

 A análise dos resultados escolares dos alunos, ao nível dos conselhos de turma, dos departamentos curriculares e do 
Conselho Pedagógico 

 A adequação das metodologias/ práticas utilizadas e dos apoios educativos prestados em função da análise dos resultados 
escolares 

 As melhorias na organização interna com vista à promoção da eficácia dos processos 

Aspetos a melhorar  
 SC 

9.1 
 Monitorizar o percurso escolar/profissional dos ex-alunos 

 

9.2 

 Desenvolver ações que conduzam a uma cultura de agrupamento.  

 Desenvolver ações preventivas do absentismo 

 Envolver ativamente os EE na vida das escolas dos seus educandos 

 Melhorar os resultados escolares 

 Melhorar as condições físicas das escolas (mobiliário, iluminação, térmicas.) 

 Promover os níveis de autoestima de todos os funcionários (PD e PND) 

 Adequar estratégias/práticas às necessidades educativas dos alunos/crianças 

Tabela 15 – Critério 9: Resultados do desempenho chave 
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2.2.  Análise SWOT 

 

Forças / Pontos Fortes 
(atributos da UO que ajudam a alcançar os seus objetivos - 

tudo o que é de origem interna, ou seja, a UO tem o controlo e 
o poder de os mudar, e ajudam a UO a atingir as suas metas) 

Fraquezas / Pontos Fracos 
 (atributos da UO que prejudicam o cumprimento dos seus 

objetivos - têm origem interna, ou seja, a UO tem o controlo e o 
poder de os mudar, mas dificultam a consecução das metas) 

S1 
Estratégias implementadas no âmbito da prevenção 
e da resolução do abandono escolar 

W1 
Maus resultados escolares com maior destaque nas 
disciplinas de Português e Matemática 

S2 
Eficácia do trabalho realizado no âmbito do controle 
da indisciplina (GAAF em articulação com outras 
estruturas) 

W2 
Elevado grau de absentismo (dentro do espaço 
escolar) 

S3 
Oferta educativa abrangente dando resposta às 
necessidades da comunidade e públicos muito 
diferenciados 

W3 
Práticas pouco consolidadas de articulação vertical e 
horizontal dos currículos 

S4 
Liderança com características que permitem 
congregar sinergias em torno do Projeto Educativo 

W4 Articulação entre os vários órgãos do agrupamento 

S5 Capacidade de concretização do PAA W5 
Participação dos alunos e Encarregados de Educação 
nos processos de decisão/avaliação 

S6 
Envolvimento da comunidade educativa no processo 
de autoavaliação 

W6 Definição de referenciais de desempenho 

S7 
Envolvimento da comunidade educativa na promoção 
do sucesso escolar 

W7 
Articulação entre as diversas ações desenvolvidas 
integrando-as numa estratégia conjunta 

S8 
Mobilização dos recursos e estruturas de orientação 
educativa para a concretização do Projeto Educativo 

W8 
Conservação e modernização das instalações 
escolares 

S9 
Relações interpessoais facilitadoras de um bom 
clima de trabalho 

W9 
Apropriação dos documentos orientadores pelas 
diferentes setores da comunidade educativa 

S10 
Melhoria contínua dos processos de comunicação 
interna 

W10 Disciplina dentro e fora da sala de aula 

S11 
Envolvimento da comunidade educativa na 
elaboração, adequação e melhoria dos documentos 
norteadores da atividade do agrupamento 

W11 
Envolvimento dos alunos e EE ao longo de todo o 
percurso formativo 

S12 Capacidade de operacionalizar boas práticas W12 Desenvolvimento de projetos de índole cultural 

S13 
Relevância das hierarquias intermédias no processo 
ensino-aprendizagem e na promoção do sucesso 
escolar 

W13 
Monitorização do percurso escolar/profissional dos 
alunos e ex-alunos 

S14 
Satisfação dos cidadãos/clientes relativamente à 
prestação do serviço educativo 

W14 
Imagem do agrupamento pouco valorizada na 
comunidade (interna e externa) 

S15   W15 
Reconhecimento do trabalho individual (Pessoal 
Docente e Não Docente) 

Tabela 16 – Análise SWOT 
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3. Áreas de Melhoria 

3.1. Critérios de Priorização das Ações de Melhoria 

 

Após a aplicação do modelo CAF e identificados os aspetos a melhorar, a equipa estabeleceu critérios de priorização 

das ações, tendo em conta os documentos orientadores de política e estratégia de agrupamento: Projeto Educativo, Projeto 

Curricular do Agrupamento, Plano Anual de Atividades, Regulamento Interno e ainda as orientações surgidas do processo de 

avaliação externa. 

Sendo um plano de intervenção para um período de três anos, pretendeu-se estruturar um conjunto de ações 

abrangentes, com impacto significativo nos níveis de consecução do Projeto Educativo e satisfação da comunidade. 

Os princípios orientadores do Projeto Educativo, apontam em primeira instância para a necessidade de um conjunto de 

ações que promovam a melhoria dos resultados escolares e, consequentemente, o sucesso educativo dos alunos.  

Paralelamente, a promoção da disciplina, dentro e fora da sala de aula, constitui uma área de intervenção prioritária, 

justificada pela sua transversalidade e impacto nos resultados escolares, bem como na consecução das metas educativas e 

dos objetivos definidos tendo em conta os diferentes princípios orientadores do Projeto Educativo, nomeadamente: 1) 

Implementação de uma cultura inclusiva de responsabilidade, disciplina e esforço; 2) A promoção do sucesso escolar 

articulando a oferta educativa, as metodologias e os apoios prestados; 3) Promoção da inclusão na vida ativa. 

Também pelo impacto significativo na melhoria dos resultados escolares, pela melhoria do desempenho profissional dos 

docentes, a área da supervisão pedagógica remete para a implementação de práticas ao nível da articulação e trabalho 

colaborativo entre os docentes, acompanhados em paralelo por um trabalho de supervisão, exercido pelas estruturas de 

gestão pedagógica. 

Face aos resultados obtidos nos questionários, a área da gestão da informação revela-se fundamental para a melhoria 

dos processos de comunicação e interiorização de informações relevantes para o agrupamento e para o envolvimento e 

responsabilização da comunidade educativa na vida da escola.  

A implementação de um plano de melhoria da higiene, segurança e preservação dos espaços escolares surge em 

resposta aos aspetos a melhorar identificados e, à necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis promotoras do 

espírito de cidadania e sustentabilidade ecológica. 

A área da formação profissional constitui também uma área de intervenção, pelo impacto no fomento do 

desenvolvimento pessoal e profissional e na melhoria dos processos de ensino aprendizagem. 
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3.2. Priorização das Ações de Melhoria 

A priorização das ações de melhoria assenta em três critérios: Impacto, Capacidade e Satisfação. A pontuação a atribuir 

às ações de melhoria, depende cumulativamente do nível em que se enquadram em cada um desses critérios, tal como se 

apresenta na tabela:  

Níveis de pontuação 
Nível Baixo 
 (0 pontos) 

Nível Médio 
 (3 pontos) 

Nível Elevado 
 (5 pontos) 

IMPACTO 

É improvável que tenha 
impacto em qualquer 
objetivo da organização ou 
indicador de desempenho. 

Terá um impacto em pelo 
menos um objetivo da 
organização ou indicadores 
de desempenho. 

Terá um impacto 
significativo em mais do 
que um objetivo da 
organização ou indicadores 
de desempenho. 

CAPACIDADE 

Improvável de ser 
implementada no curto 
prazo; requer um número 
significativo de recursos que 
a organização não possui. 

É possível implementar no 
curto prazo; requer um 
número razoável de 
recursos. 

Pode ser implementada no 
curto prazo; requer 
recursos que a 
organização possui ou irá 
possuir a curto prazo. 

SATISFAÇÃO 
Improvável impacto na 
satisfação da comunidade 
escolar. 

A ação tem impacto indireto 
na melhoria da satisfação da 
comunidade escolar. 

A ação tem impacto direto 
da satisfação da comunidade 
escolar. 

Tabela 17 – Critérios de priorização das ações de melhoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO DE MELHORIAS 2014-17 

V4.06/2016 atualizada em fevereiro 2017  Página 28 de 59 

Na tabela que seguidamente se apresenta, figuram as ações de melhoria identificadas como necessárias, 

organizadas pela sua prioridade, de acordo com a pontuação atribuída: 

P
ri

o
ri

d
ad

e
 

C
ri

té
ri

o
 

Priorização de ações de melhoria 
Impacto * 

(a) 
Capacidade* 

(b) 
Satisfação* 

(c) 
Pontuação 

(axbxc) 

 C1 LIDERANÇA     

 
1.2 

Definir estratégias claras e integradoras dos 
procedimentos operacionais 

5 5 5 125 

 
1.1 

Promover a articulação entre os vários órgãos do 
agrupamento 

5 5 3 75 

 
1.2 

Promover práticas sistemáticas de avaliação da 
organização quanto aos processos e aos resultados 

3 3 3 27 

 1.4 Procurar reconhecimento interno e externo 5 1 5 25 

 C2 PLANEAMENTO ESTRATÉGIA 
 

 
  

 
2.3 

Envolver alunos e EE nas práticas de avaliação da 
organização e PAA 

5 5 5 125 

 
2.2 

Melhorar a articulação entre os vários documentos 
orientadores da atividade do agrupamento 

5 5 3 75 

 
2.4 

Melhorar a articulação entre as ações 
desenvolvidas integrando-as numa estratégia 
conjunta 

5 3 5 75 

 2.2 
Implicar o pessoal docente e não docente na 
estratégia do agrupamento 

5 3 3 45 

 C3 PESSOAS 
 

 
  

 
3.1 

Definir referenciais de desempenho e práticas de 
avaliação que permitam medir a evolução do 
Agrupamento 

5 5 5 125 

 
3.3 

Promover o trabalho de equipa e a responsabilidade 
partilhada dos resultados 

5 5 5 125 

 C4 PARCERIAS E RECURSOS 
 

 
  

 
4.1 

Desenvolver e aprofundar a rede de acordos e 
parcerias com outras organizações 

5 3 5 75 

 
4.6 

Implementação do Plano Segurança e Plano de 
Emergência 

3 3 3 27 

 
4.5 

Melhorar as redes informáticas e a articulação entre 
as diferentes escolas do agrupamento garantindo os 
meios necessários à realização do trabalho docente 

5 1 5 25 

 
4.6 

Melhorar/ Recuperar as instalações físicas das 
escolas  

5 1 5 25 

 C5 PROCESSOS 
 

 
  

 
5.1 

Normalizar/sistematizar a avaliação de processos e 
resultados 

5 5 5 125 

 

5.1 

Fomentar a normalização da informação recolhida 
pelos DT/PTT de modo a assegurar a recolha de 
informação necessária ao acompanhamento dos 
processos e dos resultados. 

5 5 5 125 

 

5.2 

Promover a articulação entre grupos disciplinares e 
departamentos no sentido de promover a 
interdisciplinaridade e a integração vertical e 
horizontal dos currículos. 

5 5 5 125 

 5.2 
Adequação de estratégias/práticas às necessidades 

educativas dos alunos/crianças 
5 3 5 75 
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P
ri

o
ri

d
ad

e
 

C
ri

té
ri

o
 

Priorização de ações de melhoria 
Impacto * 

(a) 
Capacidade* 

(b) 
Satisfação* 

(c) 
Pontuação 

(axbxc) 

 
5.3 

Valorizar os esforços de melhoria nos serviços e 
funções. 

5 5 5 125 

 
C6 

RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS 
CIDADÃOS/CLIENTES  

 
  

 
6.1 

Criação de indicadores que permitam generalizar e 
sistematizar medidas de satisfação que informem 
ações de melhoria consideradas prioritárias. 

5 5 5 125 

 
6.2 

Envolvimento dos alunos/crianças na conservação e 
higiene das instalações escolares 

5 5 5 125 

 
6.1 

Divulgação e envolvimento da comunidade escolar 
no Projeto Educativo, RIA e PAA 

5 5 3 75 

 
6.1 

Dinamização de atividades que se articulem com os 
processos de ensino/aprendizagem alunos/crianças. 

5 3 5 75 

 6.2 Implementação de um sistema de sinalética 1 3 3 9 

 C7 RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 
 

 
  

 
7.1 

Valorização do desempenho profissional do Pessoal 
Docente e Não Docente 

5 5 5 125 

 
7.1 

Melhoria da comunicação interna (particularmente 
para com os assistentes operacionais) 

5 5 5 125 

 
7.1 

Melhoria das condições de integração e 
acessibilidade a meios de trabalho essenciais 

5 3 5 75 

 C8 IMPACTO NA SOCIEDADE 
 

 
 

0 

 
8.2 

Reforçar a participação/envolvimento dos EE na 
vida das escolas ao longo de todo percurso 
formativo dos seus educandos 

5 5 5 125 

 8.1 Promover a escola na comunidade envolvente 5 3 5 75 

 
8.2 

Promover ações que envolvam a comunidade na 
escola 

5 3 5 75 

 8.2 Promover a mudança de atitudes e práticas 5 3 3 45 

 C9 RESULTADOS DO DESEMPENHO CHAVE 
 

 
  

 
9.2 

Desenvolvimento de ações que conduzam a uma 
cultura de agrupamento.  

5 3 5 75 

 
9.1 

Monitorização do percurso escolar/profissional dos 
ex-alunos 

3 3 3 27 

 9.2 Melhoria dos resultados escolares 5 1 5 25 

 
9.2 

Desenvolvimento de ações preventivas do 
absentismo 

5 1 3 15 

Tabela 18 – Priorização das ações de melhoria 
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4. Visão Global do Plano de Melhoria 

Foram integradas no plano de melhoria 18 ações que se inscrevem simultaneamente dentro dos diferentes critérios CAF, 

nos diferentes eixos do Projeto Educativo e nos diferentes eixos TEIP e que respondem às prioridades encontradas face às 

necessidades e aos recursos do agrupamento. 

 

Designação das Ações de Melhoria Responsável pela ação 
Critério  

CAF 

Eixo  

P.E. 

Eixo 

 TEIP  

AM 1. Cumplicidades 
Coordenadores de 
Estabelecimento 

C2.C3.C6 EE+EP I 

AM 2. Integrar Margarida Batista C2.C6 EP I 

AM 3. Pequeno Cientista Margarida Rodrigues C5.C6.C8 EP I 

AM 4. Raiz 
Coordenador Departamento 
 1º ciclo 

C6. C8.C9 C5 EE+EP I 

AM 5. Rumo ao Sucesso 
Leonor Vozone/ 
Marta Santos 

C3.C6.C8.C9 EP I 

AM 6. Saber + Matemática 
Coordenadores de grupo 2º e 3º 
ciclos 

C5.C6.C8.C9 EP I 

AM 7. Saber Mais Português 
Coordenadores de grupo 
 2º ciclo 

C2.C6.C8.C9 EP I 

AM 8. Animação Viva  Jorge Pinheiro C6.C8.C9 EE+EC II 

AM 9. Espaço Varius Marta Cruz C4.C5.C8.C9 EE II 

AM 10. Saúde e Bem-estar Genoveva Pereira C6.C8.C9 EE+EP II 

AM 11. Ser a Sentir Marta Cruz/Marta Santos C4.C6.C8.C9 EE II 

AM 12. Ser Família Tânia Calhaço 
C3.C4.C5.C6.C8
.C9 

EE II 

AM 13. Articulação de Ciclos e Departamentos Coordenadores Departamento C2.C5.C6.C9 EE+EP+EC III 

AM 14. Monitorização e Avaliação Observatório de Qualidade C2.C5 EE+EP III 

AM 15. 
Procedimentos, Operacionalização e 
Comunicação 

Direção C1.C9 EE+EC III 

AM 16. Requalificação dos espaços escolares Direção C2 EE+EP III 

AM 17. Educar para a Cidadania Lurdes Rodrigues C4.C6 EP IV 

AM 18. Nossa Escola… Nossa Esperança… Direção C1.C6.C8.C9 EE+EP+EC IV 

AM 19. Orquestra Bora Nessa 
Coordenadora Grupo Disciplinar 
Música 

C3. C4. C5. 
C8.C9 

EE+EP+EC IV 

Tabela 19 – Visão Global do Plano de Melhoria 
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5. Planos de Ações de Melhoria 

AM 1. Cumplicidades 

Critério (s) CAF: C2 + C3 + C6 (6.1) Eixo do Projeto Educativo: EE e EP Eixo de Intervenção TEIP III: I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

Responsável (eis) pela Ação: Coordenadores de Estabelecimento Equipa Operacional: Professores do 1º ciclo 

Descrição: Realização de atividades em sala de aula com professor não titular, visando a partilha de boas práticas no domínio das estratégias de ensino-aprendizagem, nas áreas de português e matemática, potenciando os atributos/aptidões de 
cada docente. Entende-se por partilha do espaço de sala de aula a parceria estabelecida entre dois professores, da mesma escola, por área, por ano de escolaridade ou por nível de aprendizagem.  

Estratégias, Metodologias e Atividades: Trabalho colaborativo de pares pedagógicos com partilha do espaço de sala de aula em pelo menos dois momentos por período, nas áreas de português e matemática. 

Público-alvo: Turmas do 1º ciclo 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso Período de 
Implementação 

Realizar sessões intervisionadas na área de português 

N.º de turmas abrangidas  Implementada em 8 turmas de 31  Implementar em todas as turmas 2016-2017 

Resultados escolares na 
disciplina de português 

Níveis negativos: 18,86% (fim do 1ºP) 
        1º ano: 7,6%            3º ano: 12,6% 
        2º ano: 36,5%          4º ano: 13,6% 

 Melhorar em 3% os resultados de português 2016-2017 

N.º de Planos de 
Acompanhamento Pedagógico 
elaborados 

        1º ano: 36 
        2º ano: 64 

 3º ano: 5 (1P_1617) 
 4º ano: 52  Diminuir em 3% os PAP 2016-2017 

Realizar sessões intervisionadas na área de matemática  

N.º de turmas abrangidas Implementada em 8 turmas de 31  Implementar em todas as turmas 2016-2017 

Resultados escolares na 
disciplina de matemática 

 Níveis negativos: 21,6% (fim do 1ºP): 
        1º ano: 3,0%         3º ano: 17,8% 
        2º ano: 33,7%       4º ano: 25,7% 

 Melhorar em 3% os resultados de matemática 2016-2017 

N.º de Planos de 
Acompanhamento Pedagógico 
elaborados 

       1º ano: 35 
       2º ano: 65 

3º ano: 5 (1P_1617) 
4º ano: 58 

 Diminuir em 3% os PAP 
2016-2017 

Revisão/Avaliação: Trimestral/semestral 

Recursos Humanos: Professores do 1º ciclo Recursos Materiais: Material didático e de desgaste Custos Previstos: sem custos 

Obs: alterada em 10/04/2017 
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AM 2. Integrar 

Critério (s) CAF: C2 + C4 Eixo do Projeto Educativo: EP Eixo de Intervenção TEIP III: I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

Responsável pela ação: Margarida Baptista  Equipa Operacional: Professores de PLNM + Professores TEIP 

Descrição: A ação Integrar pretende dar resposta a problemas prementes sentidos nos últimos anos, a saber: às grandes mudanças de carácter linguístico e cultural verificadas na sociedade portuguesa, em consequência do aumento do número 
de imigrantes provenientes dos mais diversos países e que se tem feito sentir nos diferentes níveis de ensino e muito em particular no AEEG; às necessidades de uma comunidade escolar linguisticamente heterogénea, tendo em conta que o 
desconhecimento da língua, veículo de todos os saberes escolares é um dos maiores obstáculos à integração destas(es) crianças/alunos e ao acesso ao currículo. Nesta ação os alunos previamente identificados e outros que possam vir a ser 

sinalizados, por não terem atingido em Português o nível adequado à sua faixa etária e ao nível de ensino que frequentam, terão o apoio necessário para colmatar essas lacunas, promovendo o seu sucesso e facilitando a sua integração. 

Estratégias, Metodologias e Atividades Criação de grupos de trabalho, tendo em atenção o horário dos alunos e, sempre que possível, o nível de proficiência linguística; trabalho individualizado; criação de novos materiais apelativos e 

adequados às diversas faixas etárias e aos diferentes níveis de ensino; utilização das TIC como meio de ensino; articulação com as outras disciplinas do currículo; atividades que desenvolvam nos alunos competências transversais, uma vez que 

provêm de sistemas de ensino onde são exigidas competências muito diferentes; visitas de estudo. 

Público-alvo: Todos os alunos que não tenham ainda atingido em Português o nível adequado à sua faixa etária e ao nível de ensino que frequentam. 

Objetivos  Indicadores 
Dados de Partida (março de 

2016) 
Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 

Período de 
Implementação 

Oferecer condições equitativas para assegurar a integração efetiva 
dos alunos, cultural, social e académica, independentemente da sua 
língua, cultura, condição social, origem e idade 

crianças/alunos que integraram  
o sistema de ensino português durante o 
último ano letivo ou em anos anteriores. 

114 crianças / alunos de JI, 1º, 2º, 
3º ciclos e ensino secundário 
inseridos em grupos de trabalho 

Integrar em grupos de trabalho os alunos que frequentaram o 
5º ano de escolaridade em 15/16 e os que venham a frequentar 
em 16/17 

2014-2017 

Promover o sucesso educativo e o desenvolvimento de uma 
cidadania ativa 
 

alunos com aproveitamento na disciplina de  
PLNM  (2º, 3º ciclos e secundário) 

97% de alunos com 
aproveitamento na disciplina de 
PLNM 

Manter a taxa de aproveitamento na disciplina de PLNM acima 
de 90% 

2014-2017 

alunos que transitaram para o ano seguinte 56% de taxa de progressão 
Aumentar a taxa de sucesso escolar (progressão de ano) em 
2% 

2014-2017 

Reduzir o absentismo, o abandono escolar e as saídas precoces do 
sistema educativo 

alunos que abandonaram a escolaridade   4% de abandono           Manter a percentagem de abandono escolar abaixo dos 5% 
2014-2017 

Revisão/Avaliação: Semestral + monitorização trimestral 

Recursos Humanos: Professores de PLNM + Professores TEIP Recursos Materiais: salas/quadros/fotocópias Custos Previstos: 

Obs: Alteração de junho de 2016 
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AM 3. Pequeno Cientista v_março_18 

Critério (s) CAF: C5 + C6 + C8 Eixo do Projeto Educativo: EP Eixo de Intervenção TEIP III: I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

Responsável (eis) pela Ação: Ana Júlia Ferreira 
Equipa Operacional:  Ana Júlia Ferreira, Elvira Inácio, Paula Espada, Isilda Antunes, Helena Nunes e Ana Isabel 
Cardoso 

Descrição: Esta ação visa o incentivo e a concretização de atividades relacionadas com as ciências experimentais. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: A ação visa a realização de aprendizagens significativas com base na experimentação, através de propostas de atividades em sala, sob a orientação do docente. Esta iniciativa 
abrange todas as turmas do 1º ciclo do ensino básico e todos os grupos do pré escolar do agrupamento, assim como promover a articulação com o 2º ciclo do ensino básico. 

Público-alvo: Alunos do 1º ciclo e crianças do pré escolar. 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Envolver todo o departamento do 1º ciclo do ensino 
básico e educação pré escolar no ensino experimental 
das ciências. 

Número de ações realizadas. 

Realização de uma ação de 
sensibilização, por escola. 

Realização de uma ação de sensibilização por turma. Setembro 

Criação de um dossier com 
material capitalizável 
disponível, em cada escola/ J.I. 
 

Continuação da criação de um dossier com material 
capitalizável disponível em cada escola/J.I. 
 

Ao longo do ano 

Promover atividades relacionadas com as ciências 
experimentais na sala de aula/atividades. 

Número de experiências realizadas. 
Realização de quatro 
experiências anuais, por 
turma/grupo. 

Realização de 5 experiências anuais, por turma/grupo. 

Ao longo do ano 
Preenchimento de 5 registos de experiências anuais por 
turma/grupo. 

Grau de satisfação das crianças/alunos.  90% das crianças/alunos avaliam positivamente. 

Fomentar a articulação entre ciclos. 

Número de ações realizadas com o 
2.ºciclo. 

Realização de 1 ação. Realização de 1 ação. 3ºPeríodo 

Número de ações realizadas pela 
educação pré escolar.. 
 

Realização de 1 ações. Realização de 2 ações. Ao longo do ano 

Revisão/Avaliação: Semestral e trimestral, com avaliação da eficácia das atividades propostas, reunidas num dossiê elaborado ao longo do ano letivo.  

Recursos Humanos: Alunos, crianças, professores, educadores e assistentes 
operacionais 

Recursos Materiais:  Custos Previstos: 400€ 

Obs: Os materiais utlizados pela Educação Pré Escolar serão pedidos à medida das necessidades. 
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AM 4. Raiz 

Critério (s) CAF: C6 + C8 +C9 + C5  Eixo do Projeto Educativo: EE+EP Eixo de Intervenção TEIP III: I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

Responsável (eis) pela Ação: Coordenador Departamento 1º ciclo Equipa Operacional: 2 Professores TEIP III (Disciplinas de Português e Matemática)  

Descrição: Realização de sessões de apoio individualizado ou em pequeno grupo, nas áreas de Matemática e Português, a alunos do 1º e 2º ano de escolaridade promovendo a aquisição de pré-requisitos e competências necessárias para o 
acompanhamento das atividades dentro da sala de aula. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Desenvolvimento de sessões de apoio realizadas maioritariamente fora da sala de aula, excetuando-se situações em que, em articulação entre o Professor Titular de Turma e o Professor de Apoio, se 
conclui haver maior vantagem em manter os alunos junto do restante grupo/turma de forma a promover quer a aquisição de pré-requisitos necessários para o acompanhamento das atividades dentro da sala de aula, quer o desenvolvimento de 
capacidades, conhecimentos e competências diretamente relacionados com os temas abordados pelos colegas dentro da sala de aula. Pretende-se assim a garantia de um percurso escolar sólido e uma melhoria significativa em todo o processo 
ensino/aprendizagem. Em suma, pretende-se que os alunos transitem para o 3º ano de escolaridade com as competências da leitura e da escrita e com as competências mínimas estipuladas nas Metas Curriculares. 

Público-alvo: Crianças sinalizadas da Educação Pré-escolar (que irão frequentar o 1º ano) e alunos sinalizados do 1º e 2º anos de escolaridade. 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Apoiar alunos do 1º ano com dificuldades na área de Portuguê e 
MAtemáticas. 

Nº de alunos apoiados  43 Alunos 
Assegurar que 30% das crianças apoiadas melhorem as 
competências linguísticas  

2014-2017 

Melhorar os resultados escolares das áreas de Português e 
Matemática no final do 2º ano do 1º ciclo. 

Nº de alunos com níveis negativos a 
português no 2º ano de escolaridade 

41 Alunos com níveis negativos Diminuir em 10% o insucesso na área de português 2014-2017 

Nº de alunos com níveis negativos a 

matemática no 2º ano de escolaridade 
50 Alunos com níveis negativos Diminuir em 10% o insucesso na área de matemática 2014-2017 

Revisão/Avaliação: Trimestral/Semestral 

Recursos Humanos: 2 Professores do 1º ciclo Recursos Materiais: Fichas de trabalho, material escolar, materiais de apoio Custos Previstos: 

Obs: 
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AM 5. Rumo ao Sucesso 

Critério (s) CAF: C3, C6, C8, C9 Eixo do Projeto Educativo: EP Eixo de Intervenção TEIP III: I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

Responsável (eis) pela Ação: Leonor Vozone e Marta Santos Equipa Operacional: Serviço de Psicologia e Orientação - Leonor Vozone e Marta Santos 

Descrição: A ação Rumo ao Sucesso pretende: 

1 –- Diagnosticar precocemente as possíveis dificuldades na aquisição das aprendizagens dos alunos de 5 e 6 anos que frequentem o último ano do nível pré-escolar. Será efetuada uma avaliação das pré-competências para a entrada no 1º ciclo, 

através da aplicação grupal de um conjunto de baterias de avaliação psicológica, com o intuito de compreender a estruturação das capacidades cognitiva e emocional da criança. 

2 –- Após a avaliação de diagnóstico, serão delineadas e sugeridas estratégias de trabalho, adequadas ao desenvolvimento das áreas mais deficitárias, de modo a potenciar o processo de ensino-aprendizagem das crianças. 

Estratégias, Metodologias e Atividades:  

Consentimento informado aos encarregados de educação / Aplicação grupal das baterias de testes de diagnóstico e de avaliação psicológica para o pré-escolar / Cotação e a construção do perfil de cada criança e do perfil de grupo / Transmissão 

ao educador/professor titular dos resultados obtidos bem como das sugestões de trabalho com as turmas, de modo a potenciar a melhoria das aprendizagens.  

Esta ação decorrerá ao longo do ano letivo, com a seguinte metodologia: Fase 1 – reunião com o educador de infância. Fase 2 – avaliação das crianças. Fase 3 – cotação dos testes psicológicos e elaboração do perfil individual e do perfil de grupo. 

Fase 4 - entrega dos resultados e das sugestões de intervenção ao educador titular do grupo. Fase 5- sugestão ao encarregado de educação, se solicitado pelo educador de estratégias e tarefas a realizar com o seu educando, com vista a uma 

participação ativa no processo de aprendizagem do mesmo. 

Público-alvo: Crianças do ensino pré-escolar com 5 anos e 6 anos. 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Avaliar se as crianças do pré-escolar têm as competências básicas 
necessárias para a entrada no 1º ano (prontidão escolar); 

Nº de alunos de 5 e de 6 anos do pré-
escolar, avaliados 

110 Crianças 
Avaliar 65% das crianças de 5 e 6 anos que frequentam o pré-
escolar.   

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Semestral 

Recursos Humanos: Psicólogas do Serviço de Psicologia e Orientação do agrupamento (2 
técnicas). 

Recursos Materiais: Baterias de testes psicológicos / Material de apoio às sessões 
Custos Previstos: deslocações das técnicas entre as 
escolas do agrupamento, fotocópias dos cadernos de 
resposta dos testes aplicados. 

Obs: Ação temporária (2º período letivo) 
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AM 6. Saber + Matemática 

Critério (s) CAF: C5; C6; C8 e C9 Eixo do Projeto Educativo: EP Eixo de Intervenção TEIP III:  I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

Responsável (eis) pela Ação: Conceição Carneiro; Darcília Machado; Luís Lopes Equipa Operacional: Professores de Matemática do 2.º e do 3.º ciclo 

Descrição: Esta ação pretende melhorar o desempenho escolar dos alunos, ao nível da avaliação interna e externa da disciplina de matemática, promovendo a integração sócio escolar, pelo incremento da autoestima, potencializando facilidades, 
superando dificuldades e melhorando o ritmo de trabalho e autonomia. A sua implementação visa adequar, cada vez mais, as respostas educativas às necessidades e especialidades de cada aluno, uma vez que permite desenvolver, mais 
facilmente, todo um conjunto de procedimentos, estratégias e ações que oferecem respostas mais flexíveis e capazes de respeitar os ritmos e necessidades dos alunos. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Pretende-se realizar aulas de assessoria em codocência ou para pequenos grupos de alunos numa sala separada, tentando apoiar os alunos com mais dificuldades, com falta de pré-requisitos mas que 
demonstrem interesse e empenho em melhorar as suas aprendizagens. Estas aulas terão a duração de 90 minutos por semana A necessária articulação entre os professores envolvidos é feita com frequência de forma a definirem conteúdos, a 
planificarem atividades, formas de trabalhar com os alunos, assim como os instrumentos escritos de avaliação. 

Público-alvo: alunos do 5.º (4 turmas), 6.º (1 turmas), 7.º (2 turmas), 8.º (2 turmas) e 9.º (2 turmas) anos de escolaridade, na disciplina de Matemática 

Objetivos  Indicadores 
Dados de Partida 

(Setembro de 2014) 
Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 

Período de 
Implementação 

Identificar/diagnosticar os alunos com dificuldades na disciplina de 
Matemática 

Taxa de sucesso interna na disciplina de 
Matemática – 5.º e 6.º ano 

5.º ano : 81% 
6.º ano : 72% 

Melhorar a taxa de sucesso no 5.º ano em 1 p.p 
Melhorar a taxa de sucesso no 6.º ano em 2 p.p. 

2016/2017 

Taxa de sucesso interna na disciplina de 
Matemática –7º,  8.º e 9.º ano 

7.º ano: 50% 
8.º ano : 37% 
9.º ano: 38% 

Melhorar a taxa de sucesso no 7.º ano em 1 p.p. 
Melhorar a taxa de sucesso no 8.º ano em 1 p.p. 
Melhorar a taxa de sucesso no 9.º ano em 1 p.p. 

2016/2017 

Melhorar os resultados na prova final do 3.º ciclo 
Taxa de sucesso na prova final de 3.º ciclo 

Taxa de sucesso de 3.º ciclo: 

24,6%  

Aumentar em 1 p.p. a taxa de sucesso da prova final de 3.º 

ciclo 2016/2017 

Melhorar a taxa de transição no 9.º ano 

Percentagem de alunos que transitam no 
fim do 3.º ciclo 

9.º ano : 86%  Manter a taxa de transição no 9.º ano 2016/2017 

Percentagem de alunos com classificação 
final igual ou superior a três a  Matemática, 
no 9.º ano 

9.º ano : 42% 
Aumentar a percentagem de alunos com nível positivo na 
disciplina de Matemática em 1 p.p. no 9.º ano 

2016/2017 

Revisão/Avaliação: trimestral / semestral 

Recursos Humanos: um professor com horário anual e completo para as turmas de 
assessoria 

Recursos Materiais: Custos Previstos: 

Obs: alterada em 19 de outubro de 2016 
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AM 7. Saber Mais Português 

Critério (s) CAF: C2; C6; C8 e C9 Eixo do Projeto Educativo: EP Eixo de Intervenção TEIP III: I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

Responsável (eis) pela Ação: Coordenadora de Português de 2º ciclo Equipa Operacional: Professores de Português do 2º Ciclo 

Descrição: Esta ação pretende melhorar o desempenho escolar de todos os alunos promovendo a integração sócio – escolar, pelo incremento da autoestima, potencializando facilidades, superando dificuldades e melhorando o ritmo de trabalho e 
autonomia. A sua implementação visa adequar, cada vez mais, as respostas educativas às necessidades e especificidades de cada aluno, uma vez que permite desenvolver, mais facilmente, todo um conjunto de procedimentos, estratégias e 
ações que oferecem respostas mais flexíveis e capazes de respeitar os ritmos e necessidades de todos os alunos.  

Estratégias, Metodologias e Atividades: Assim pretende-se uma coadjuvação em sala de aula (assessoria) ao nível dos 5º e 6º ano, de acordo com as necessidades das turmas, dando prioridade às turmas de 6º ano, uma vez que se trata de 
um ano de escolaridade sujeito a avaliação externa. Estas aulas terão a duração de 90 minutos por semana. A articulação entre os professores envolvidos é feita com frequência, de forma a definirem conteúdos, planificação concreta de atividades 
e a forma de trabalhar com os alunos, assim como os instrumentos de avaliação. 

Público-alvo: Turmas de 5º e 6º ano de escolaridade, na disciplina de Português 

Objetivos  Indicadores 
Dados de Partida 

(Setembro de 2014) 
Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 

Período de 
Implementação 

 
Proporcionar um maior acompanhamento individualizado em sala 
de aula/fora da sala de aula. 
 

Nº de alunos diagnosticados com 
dificuldades. 
 
5º ano: 67 alunos  
6º ano: 80 alunos  
 

Resultados do teste de 
diagnóstico, aplicado no início do 
ano letivo.  
 
5º ano: 42% 
 
6º ano: 66% 
 

Atingir o sucesso escolar em 5% em cada ano letivo  

2014-2017 
 
Melhorar o desempenho escolar promovendo a integração 
sócio – escolar, pelo incremento da autoestima, 
potencializando facilidades, superando dificuldades e 
melhorando o ritmo de trabalho e autonomia. 
 

 
Aproveitamento do 1º período: 
 
5º ano: 103 em 159 alunos 
 
6º ano: 60 em 119 alunos 
 
 
 

 
5º ano: 65% 
 
6ºano: 50,4% 
 
 

Atingir uma progressão de 50% dos alunos, relativamente à 
avaliação diagnóstica. 

 
Promover a progressão na aprendizagem dos alunos. 
 

Taxa de sucesso interna dos alunos de 5º e 
6º anos 
 
 

Resultados da avaliação interna 
do Agrupamento. 
(mensurável no final do ano letivo 
2014/2015) 

 
Atingir valores propostos no PPM para cada ano letivo em 5% 
 

Revisão/Avaliação: trimestral em reunião de grupo 

Recursos Humanos: um professor com horário anual e completo para turmas de assessoria. Recursos Materiais: fotocópias Custos Previstos: 

Obs: Atendendo ao grande número de alunos de PLNM e alunos vindos dos PALOP e integrados nas turmas, ao longo do ano, solicita-se um professor de PLNM e pelo menos uma turma só com alunos PLNM. 
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AM 8. Animação Viva 

Critério (s) CAF: C6+C8+C9 Eixo do Projeto Educativo: EE+EC Eixo de Intervenção TEIP III: Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

Responsável (eis) pela Ação: Ricardo Neves Equipa Operacional: 1 animador 

Descrição: A Animação Viva consiste num conjunto de actividades orientadas para a prevenção do abandono, absentismo e indisciplina. De carácter eminentemente lúdico e pedagógico, pretende-se fomentar a implicação dos alunos com a 
instituição “escola”, através da sua participação, transformação e vivência diária como um espaço educativo mas sobretudo, como um espaço que deve ser apreendido como seu. Como um espaço que existe, para além da componente curricular, 
e que pode e deve ser usufruído de acordo com os seus interesses em função da sua capacitação como cidadãos e como agentes principais no seu próprio desenvolvimento. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Diálogo permanente com os alunos em contexto de vivência diária do espaço escolar, assumindo esta, um carácter preventivo de possíveis situações de conflito; promoção de actividades ao longo do ano 
que permitam um acompanhamento de proximidade com os alunos; intervenção em contexto de sala de aula, permitindo um reforço dos impactos no nível da coesão dos grupos, do reforço da aprendizagem e das competências pessoais e 
sociais; envolvimento dos alunos em actividades de carácter pontual, promovidas por organismos internos e externos, implicativas em processos colaborativos, associativos e criativos. 

Público-alvo:  

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Prevenir situações de abandono, absentismo e indisciplina 

 
Nº de intervenções realizadas em contexto de 
sala de aula 
 
Nº de alunos envolvidos em acções de 
promoção da redução do abandono, 
absentismo e indisciplina 
 
Nº de projectos/actividades realizadas sem/com 
parceira 
 
Nº de casos de abandono e absentismo 
registados 
 
Nº de participações ocorridas dentro e fora da 
sala de aula 

 
n/a 

n/a 

 

n/a 

46 

 

404 

 
100 
 
400 
 
 
 
10 
 
 
Redução de casos 
 
 
 
Redução de casos 

2014-18 

Revisão/Avaliação: Semestral/anual 

Recursos Humanos: Equipa GAAF 
Recursos Materiais: materiais de desgaste; específicos por atividade; audiovisuais; 
didácticos disponibilizados pelo animador 

Custos Previstos: 1500€ 

Obs: 
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AM 9. Espaço Várius (vertente disciplinar) – Gabinete de Mediação 

Critério (s) CAF: C4+C5+C6+C9 Eixo do Projeto Educativo: EE Eixo de Intervenção TEIP III: II - Prevenção do abandono, absentismo e Indisciplina 

Responsável (eis) pela Ação: Marta Cruz (vertente indisciplina) Equipa Operacional: Marta Cruz (Mediadora na ESS e EBBD), Jorge Pinheiro (Animador Sociocultural) e Professores  

Descrição: Gabinete de Mediação para atendimento aos alunos e restante comunidade escolar. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Existirão no agrupamento de escolas Eduardo Gageiro 2 gabinetes de mediação, um na Escola Básica Bartolomeu Dias e outro na Escola Secundária de Sacavém. Na vertente disciplinar, o gabinete de 
mediação funcionará como um espaço onde o aluno é recebido (sob a orientação técnica do mediador ou professor em CNL), sendo alvo de um processo de mediação elaborado pelo mediador ou pelo professor afeto pela direção ao gabinete.  
Quando um aluno é encaminhado para fora da sala de aula, por se encontrar a perturbar o funcionamento da mesma, é despoletado um processo que deverá cumprir as seguintes etapas: 
1 – O professor preenche a ficha de encaminhamento e solicita que a assistente operacional se desloque à sala, a fim de acompanhar o aluno ao Gabinete de Mediação; 
2 – O aluno é atendido pelo técnico ou pelo professor (CNL) que, de acordo com a situação, o envolverá na realização de atividades que visam promover a reflexão/alteração do comportamento e/ou mediação do conflito, através do treino de 
competências, role-play e revisão do seu histórico disciplinar; 
3 – Concluído o atendimento e/ou mediação do conflito, e caso se considere necessário, o técnico/professor encaminhará o aluno aos níveis que se entendam adequados, nomeadamente, acompanhamento psicológico, acompanhamento da 
família, encaminhamento na rede de apoio económico/social, entre outros; 
4 – O professor que encaminhou o aluno da sala de aula ou restante espaço escolar, registará a Participação de Ocorrência (com descrição pormenorizada da mesma) na plataforma de registo de ocorrências disciplinares (registos.webnode.pt) e 
após a mesma ser automaticamente encaminhada para o e-mail do Gabinete de Mediação, a mediadora reencaminhará a informação ao Diretor de Turma do aluno alvo da mesma; 
O processo que aqui se descreve é sempre realizado em articulação com professores, diretores/titulares de turma, coordenação/direção da escola/agrupamento, encarregados de educação e equipa multidisciplinar, devendo sempre seguir a ordem 
de intervenção acima indicada. 

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Secundário, Cursos Vocacionais, Percursos Curriculares Alternativos, Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação.  

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Realizar ações/reuniões que visam promover a reflexão/análise 
do comportamento e/ou mediação do conflito, através do treino 
de competências, role-play e revisão do histórico disciplinar. 

Nº de atendimentos aos alunos encaminhados por motivo de 
indisciplina na sala de aula e/ou restante espaço escolar e 
identificação do nº de alunos reincidentes nestes comportamentos 

186 Atendimentos  
27 Alunos reincidentes 

Diminuir em 10% o número alunos reincidentes em comportamentos de 
indisciplina na sala de aula/restantes espaço escolar 

2014-2017 

Nº de encaminhamentos de alunos para equipa multidisciplinar 
26 alunos encaminhados para 
equipa multidisciplinar 

Diminuição em 5% da aplicação de medidas corretivas/sanções 
disciplinares, por cada ano letivo. 

2014-2017 

Tutorias a alunos reincidentes em comportamentos disruptivos 1 Tutoria  
Aumentar o número de tutorias a alunos reincidentes em 
comportamentos disruptivos (mais 2 por cada ano letivo) 

2014-2017 

Registar ocorrências disciplinares  

Nº de encaminhamentos para fora da sala de aula 255 Encaminhamentos 
Atendimento de 50% dos alunos encaminhados para o gabinete de 
mediação, por cada ano letivo. 

2014-2017 

Nº de ocorrências registadas em plataforma informática 
(registos.webnode.pt) 

464 Ocorrências2 Registar a totalidade das ocorrências disciplinares 
2014-2017 

Promover formação/sensibilização em mediação de conflitos 
junto de assistentes operacionais  

Nº de assistentes operacionais inscritas na ação n/a 
1 Ação de sensibilização para assistentes operacionais da Escola 
Secundária de Sacavém 

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Semestral 

Recursos Humanos: Marta Cruz (Mediadora na ESS e EBBD) e Professores da CNL 
(componente não letiva). 

Recursos Materiais: Custos Previstos: 

Obs.: * 136 ocorrências registadas na plataforma correspondem a ocorrências no 1º ciclo do ensino básico, onde não existe gabinete de mediação pelas características do público-alvo. 

 

                                                           
2  Das 464 ocorrências registadas na plataforma de Registo de Ocorrências Disciplinares, 136 correspondem a ocorrências no 1º ciclo do ensino básico, onde não existe gabinete de mediação pelas 

características do público-alvo. 
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AM 10. Saúde e Bem-estar 

Critério (s) CAF: C6, C8 e C9 Eixo do Projeto Educativo: EE+EP Eixo de Intervenção TEIP III: II - Prevenção do abandono, absentismo e Indisciplina 

Responsável pela Ação: Genoveva Pereira Equipa Operacional: Genoveva Pereira, Filomena Campos e Rui Almeida 

Descrição: Este projeto insere-se na continuação do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno de acordo com a Lei nº60/2009 de 6 de agosto. Igualmente se pretende articular com o Programa Nacional de Saúde Escolar e manter a parceria 
com a Educação Especial.  

Estratégias, Metodologias e Atividades: promover um espaço de atendimento anónimo e confidencial, onde os alunos poderão encontrar respostas às suas dúvidas, receios e problemas. Desenvolver dinâmicas de grupo em sala de aula ou 
atividades individuais.  

Público-alvo: 4 turmas do 3º ciclo do ensino básico; 5 alunos da Educação Especial; 1 aluno do 12º ano.  

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Promover estilos de vida mais saudáveis para redução da prevalência de 
problemas de saúde e de comportamentosde risco. 

Nº de dinâmicas e debates por gupo/turma Dinâmicas pontuais Duas dinâmicas por grupo/turma 
2014-2017 

Contribuir para um projeto de vida que integre valores afetos e 
sentimentos, promovendo uma cultura de participação civica no respeito 
pela igualdade de género e pela diferença. 

Nº de alunos atendidos individualmente 6 Manter o número de alunos atendidos 
2014-2017 

Estabelecer parcerias para a promoção e educação da saúde em meio 
escolar. 

Nº de ações desenvolvidas em parceria 0 Número de ações realizadas 
2014-2017 

Revisão/Avaliação: semestral 

Recursos Humanos: Docentes da equipa operacional Recursos Materiais: Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno Custos Previstos:150€ 

Obs: O GIAA (o gabinete de informação e apoio ao aluno) situa-se na sala A114. 
Versão atualizada em Junho de 2016 
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AM 11. Ser a Sentir 

Critério (s) CAF: C4+C6+C8+C9 Eixo do Projeto Educativo: EE Eixo de Intervenção TEIP III: II - Prevenção do abandono, absentismo e Indisciplina 

Responsável (eis) pela Ação: Marta Cruz e Marta Santos Equipa Operacional: Marta Cruz (Mediadora na ESS e EBBD) e Marta Santos (Psicóloga do SPO) 

Descrição: Ser a Sentir é o nome do programa que visa a promoção de competências pessoais, sociais e emocionais  

Estratégias, Metodologias e Atividades: Este programa de competências pretende prevenir/reduzir a existência de comportamentos de risco/desajustados tais como: indisciplina (desafio á autoridade, infração das regras, desrespeito pelos 

colegas/professores) e dificuldades de integração em espaço escolar (conflito entre pares, violência escolar), favorecendo o bem-estar pessoal e social das crianças.  

A elaboração do programa Ser a Sentir terá as seguintes diretrizes: 

1ª Fase - Realização de um levantamento/diagnóstico das turmas, através da referenciação por parte da Coordenação de escola/Professores Titulares de Turma do 4ºano e seleção do grupo final a ser intervencionado; 

2ª Fase - Aplicação de pré-teste a fim de aferir as competências pessoais e sociais do grupo de alunos referenciados para a ação; 

3ª Fase - Implementação/dinamização de sessões com vista ao desenvolvimento das competências a trabalhar; 

4ª Fase - Avaliação da intervenção efetuada através da aplicação de pós-teste e questionário de satisfação aos alunos. 

As sessões a dinamizar abordam várias temáticas que pretendem: Promover o autoconceito positivo; desenvolver a inteligência e auto-regulação emocional, capacidade de gestão de conflitos; diminuir níveis de ansiedade e agressividade; 

promover o autocontrolo de impulsos; estimular a capacidade de criar soluções adequadas para os problemas; promover competências comunicacionais. 

Público-alvo: O programa destina-se a crianças a frequentar o 4º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre oito e onze anos de idade. A designação desta faixa etária prende-se com o facto de ser necessário que as crianças já 

tenham adquirido competências de leitura e escrita, com pensamento crítico e capacidade de realizar tarefas que exijam alguma discriminação. 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Intervenção precoce para prevenção/redução de comportamentos 
de risco/desajustados (indisciplina (desafio á autoridade, infração 
das regras, desrespeito pelos colegas/professores); dificuldades de 
integração em espaço escolar (conflito entre pares, violência 
escolar) 

Nº de alunos referenciados N/a 
Desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
emocionais nos alunos intervencionados, monitorizado através 
da aplicação de pré e pós-teste. 

2014-2017 

 
Registo da intervenção e da participação 
dos alunos envolvidos na ação 

N/a 
Evolução positiva na aquisição das competências trabalhadas 
de 10% do total de alunos intervencionados 

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Semestral 

Recursos Humanos: Marta Cruz (Mediadora na ESS e EBBD) e Marta Santos (Psicóloga do SPO) Recursos Materiais: Custos Previstos: 

Obs.: 

  



PLANO DE MELHORIAS 2014-17 

V4.06/2016 atualizada em fevereiro 2017  Página 42 de 59 

AM 12. Ser Família 

Critério (s) CAF: C3, C4, C5, C6, C8 e C9 Eixo do Projeto Educativo: EE + EC Eixo de Intervenção TEIP III: II - Prevenção do abandono, absentismo e Indisciplina 

Responsável(eis) pela Ação: Tânia Calhaço Equipa Operacional: GAAF – Tânia Calhaço (Técnica de intervenção social) 

Descrição: “Ser Família” visa prevenir o abandono, absentismo e indisciplina escolar assentando em duas vertentes. A primeira tem um cariz de prevenção primária e pretende realizar sessões de grupo para os pais/família do Jardim de Infância 
do Prior Velho e Nº 3 de Sacavém, no âmbito da promoção de competências parentais. A segunda tem como objectivo intervir em todos os estabelecimentos do Agrupamento nas situações de abandono, absentismo, indisciplina escolar entre 
outras razões associadas que sejam sinalizadas ao Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF pela comunidade escolar, como medida de prevenção secundária e/ou terciária. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Pretende-se no 2º e 3º período letivo, constituir duas escolas de pais, uma em cada J.I. e realizar em cada grupo, seis sessões semanalmente, sobre temas relacionados com a educação e parentalidade 
(modelo 1 e 2). No 1º período tenciona-se dinamizar uma sessão aberta para os pais em cada J.I. sobre a temática das “Birras: Disciplina, Limites e Rotinas”, com a colaboração das educadoras de infância de cada sala e do técnico do GAAF no 
que respeita à sua divulgação junto das famílias e instituição escola.  No que respeita à prevenção secundária e/ou terciária, após a sinalização ao GAAF (modelo 3) realizada por qualquer membro da comunidade escolar e ao longo do ano letivo, 
será efetuada pela equipa multidisciplinar STE uma avaliação da situação sinalizada e traçadas as estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso que poderão passar pelas seguintes atividades: atendimentos individuais aos alunos e 
famílias (fichas de atendimento individual aos alunos e/ou E.E./família - modelo 4), articulações e reuniões com as entidades/parceiras externas (reuniões/articulação com parceiros externos – modelo 5). As articulações com os parceiros externos 
prendem-se também com a elaboração de relatórios de sinalização para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loures – CPCJ (Relatório de sinalização à CPCJ – modelo 6) e de respostas de relatórios de informação escolar para a 
CPCJ entre outras equipas de crianças e jovens em risco e perigo do Tribunal de Família e Menores – ECJ (modelo 7). 

Público-alvo: Alunos e Pais/Família dos Jardins-de-infância e Escolas de 1ºciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário do Agrupamento de Escolas. 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Sensibilizar, as famílias das crianças do J.I. 
do Prior Velho, para a importância do 
acompanhamento parental na aprendizagem, 
educação e formação dos seus educandos. 

Número de presenças e participações nas sessões 
de grupo “Escola de Pais” do J.I. do Prior Velho. 
(Mod. 1) 

89% e 87,5% de presenças e participações dos pais/famílias 
nas sessões de grupo da ação A1 “Ensinar a Ensinar” e nas 
ações de informação e sensibilização aos pais/família da ação 
B4 “Sempre a Aprender” do TEIP III de 2013/14. 

Aumentar, em 5% ao ano, o número de presenças e 
participações dos pais/família do J.I. do Prior Velho. 

2014-2017 

Grau de satisfação dos participantes nas sessões 
da “Escola de Pais” do J.I do Prior Velho. (Mod 2) 

90% dos participantes nas sessões de grupo das ações A1 e 
B4 do TEIP III de 2013/14, manifestaram satisfação e interesse 
significativo. 

Aumentar em 100%, o grau de satisfação dos 
participantes nas sessões da “Escola de Pais”. 

2014-2017 

Intervir nas situações de abandono, 
absentismo escolar e indisciplina e outras 
problemáticas associadas dos alunos do 
agrupamento.  
 

Número de casos sinalizados ao GAAF (Mod 3). 321 casos sinalizados ao GAAF, em 2013/14. 
Reduzir, em 5% ao ano, o número de casos 
sinalizados ao GAAF.  

2014-2017 

Número de atendimentos e/ou encaminhamentos 
ao aluno e à Família. (Mod 4). 

268 atendimentos ao aluno; 338 à família, em 2013/14. 
Aumentar, em 5% ao ano, o número de atendimentos 
ao aluno e à família.  

2014-2017 

Número de reuniões/articulações com parceiros 
externos (Mod 5). 

378 articulações com parceiros externos, em 2013/14. 
Aumentar, em 5% ao ano, o número de articulações 
com parceiros externos.  

2014-2017 

Número de relatórios de sinalização para a CPCJ 
(Mod 6) e número de relatórios de informação 
escolar para CPCJ e outros parceiros externos 
(Mod 7). 

286 relatórios para parceiros externos, em 2013/14. 
Reduzir, em 5% ao ano, o número de relatórios de 
sinalização para a CPCJ e outros parceiros externos.  

2014-2017 

Alargar as sessões de sensibilização em 
grupo da “Escola de Pais” a mais um Jardim 
de Infância do Agrupamento (Escola EB 1/JI 
Nº 3 de Sacavém)  

Número de presenças e participações nas sessões 
de grupo “Escola de Pais” do J.I. da Nº 3 de 
Sacavém. (Mod 1) 

95% de presenças e participações nas sessões de grupo 
“Escola de Pais” do J.I. do Prior Velho.  

Aumentar, em 2% ao ano, o número de presenças e 
participações dos pais/família do J.I. da Nº 3 de 
Sacavém.  

2014-2017 

Grau de satisfação dos participantes nas sessões 
da “Escola de Pais” do J.I da Nº 3 de Sacavém. 
(Mod 2) 

100% dos participantes manifestaram satisfação significativa 
com as sessões da “Escola de Pais” do J.I do Prior Velho.  

Manter 100% de satisfação dos participantes nas 
sessões da “Escola de Pais” do J.I da Nº 3 de 
Sacavém. 

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Semestral  

Recursos Humanos: Técnica de Intervenção Social e Educadores de Infância. Recursos Materiais: Escritório e similares.  Custos Previstos: 

Observação: Cada indicador do objetivo terá associado uma ficha de avaliação e monitorização para medir os critérios de sucesso: Mod 1 – Grelha do Número de Pedidos de Sinalizações ao GAAF; Mod 2 – Ficha de Atendimento Individual ao 
Aluno e à Família; Mod 3 – Relatório de Sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ; Mod 4 – Relatório Informativo Escolar; Mod 5 - Grelha do Número de Presenças e Participações dos Pais/Família nas Sessões de Grupo 
da Ação “Ser Família”. 
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Am 13. Articulação entre Ciclos e Departamentos 

Critério (s) CAF: C2.C5.C6.C9 Eixo do Projeto Educativo: EP Eixo de Intervenção TEIP III: III - Gestão e Organização 

Responsável(eis) pela Ação: Coordenadores de departamento Equipa Operacional: Coordenadores de Grupo e de Departamento 

Descrição: A articulação entre as várias etapas do percurso educativo implica uma sequencialidade progressiva, conferindo a cada etapa a função de completar, aprofundar e alargar a etapa anterior, numa perspetiva de continuidade e unidade 
global de educação/ensino. 
Compete aos professores terem uma atitude proativa na procura desta continuidade/sequencialidade, não deixando de afirmar a especificidade de cada etapa, porém criando condições para uma articulação construída escutando os pais, os 
profissionais, as crianças e as suas perspetivas. 
A transição das crianças entre Ciclos é condição determinante para o sucesso da sua integração na escolaridade obrigatória, deve-se pois proporcionar à criança uma situação de transição facilitadora da continuidade educativa. Esta transição 
envolve estratégias de articulação que passam não só pela valorização das aquisições feitas pela criança/aluno desde o pré-escolar ao 12º ano de escolaridade, como pela familiarização com as aprendizagens escolares formais. 
Nessa perspetiva, serão criadas estratégias facilitadoras de articulação, organizadas e realizadas conjuntamente. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Criar grupos de trabalho e proporcionar a articulação entre os ciclos e departamentos, através de encontros e reuniões, nas quais seja feita a partilha de materiais e a troca de experiências. 

Público-alvo:  Alunos na transição de ciclo  / Professores do 1º ciclo, professores de português e matemática (2º e 3º ciclos), professores de inglês (1º e 2º ciclos) e professores de Ciências Naturais (2º ciclo) 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Promover o sucesso escolar  

Taxa de insucesso a português no 4º e 
5º anos de escolaridade  

3,21% no 4º ano 
37,32% no 5º ano 

Redução da taxa de insucesso em 2 p'.p. 
2014-2017 

Taxa de insucesso a matemática no 4º 
e 5º anos de escolaridade 

11,54% no 4º ano 
43,45% no 5º ano 

Redução da taxa de insucesso em 2 p.p. 
2014-2017 

Dar continuidade ao trabalho colaborativo entre professores dos 
diferentes ciclos (português e matemática). 

  Manutenção dos grupos de trabalho 
2014-2017 

Número de documentos elaborados 
Documento de articulação (1º ao 12º 
anos) das disciplinas de português e 
matemática 

Elaboração de documentos variados: teste final de 4º ano/ 
teste de avaliação diagnostica do 5º ano; harmonização de 
critérios de correção; harmonização dos critérios de 
avaliação. 

2014-2017 

Alargar a articulação a outros ciclos e disciplinas/áreas disciplinares 

Grupos de trabalho 
Grupos de trabalho de articulação entre o 
1º e o 2º ciclos a português e matemática 

Criar 2 grupos de trabalho (1º e 2º ciclo, nas disciplinas de 

Inglês e Ciências Naturais) 2014-2017 
Criar 2 grupos de trabalho (2º e 3º ciclos, nas disciplinas de 

português e matemática) 

Nº de reuniões 

Reuniões de articulação entre docentes 
do pré-escolar e 1º ciclo 
Reuniões de articulação (1º e 2º ciclos, 
nas disciplinas de português e 
matemática). 

Realizar uma reunião por período nos diferentes grupos de 
trabalho. 

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Semestral / Anual 

Recursos Humanos: Professores do 1º ciclo, professores de português e 
matemática (2º e 3º ciclos), professores de inglês (1º e 2º ciclos) e professores de 
Ciências Naturais (2º ciclo) 

Recursos Materiais:  Custos Previstos: 

Obs: 
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AM 14. Monitorização e Avaliação 

Critério (s) CAF: C2+C5 Eixo do Projeto Educativo: EE+EP Eixo de Intervenção TEIP III: III - Gestão e Organização 

Responsável(eis) pela Ação: Coordenador TEIP+ Coordenador Autoavaliação Equipa Operacional: Equipa TEIP III + Equipa Autoavaliação + Coordenadores DT + Diretores de Turma/Prof. Titular 

Descrição: Utilização do modelo CAF do Ciclo PDCA para gerir o plano de melhorias. Monitorizar e ajustar o que está planeado no decurso da implementação. 
Recolha sistematizada e normalizada da informação necessária para aferição das metas propostas. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Sistematizar os processos de recolha e tratamento da informação. Recolher anualmente informação que permita determinar o grau de satisfação da comunidade escolar. Monitorizar a operacionalização do 
Projeto Educativo. Implementação do Observatório de Qualidade. 

Público-alvo: : Pessoal Docente ; Não Docente e Discente 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Acompanhar, Monitorizar e Avaliar todas as ações do plano de 

melhoria 

Reformulações coerentes das ações do 
PPM 

Ações constantes do PPM 
Otimização da definição das ações relativa à coerência entre o 
definido/instrumentos de medida e o trabalho realizado 

2014-2017 

Relatórios anuais de atividade 

Relatórios semestral e final e 
Relatório da Consultoria Externa 

Monitorização das ações através de formulário 2014-2017 

Relatórios semestrais de atividade 
normalizados para monitorização e 
acompanhamento 

Divulgação anual dos resultados do plano de melhorias à 
comunidade escolar em ações diferenciadas para os clientes 
internos e para os clientes externos 

2014-2017 

Utilizar a informação das causas do insucesso e verificar a 

eficácia das estratégias implementadas 

Nº alunos com acompanhamento 
pedagógico (apoios ou outros)  vs alunos 
com sucesso no final de cada período. 

Relatórios dos apoios prestados  
Avaliação da eficácia dos apoios prestados na melhoria dos 
resultados escolares 

2014-2017 

Causas do Insucesso constantes do 
formulário de monitorização 

Preenchimento da ficha de 
monitorização do insucesso/ 
Identificação de medidas a 
implementar 

Avaliação da eficácia das ações na melhoria da disciplina 2014-2017 

Medidas a implementar constantes do 
formulário de monitorização 

Avaliação da eficácia das medidas implementadas na 
diminuição do absentismo 

2014-2017 

Diversos indicadores de índole social 
(Alunos NEE/Absentismo/PLNM/CPCJ) 

Anexo estatístico das atas do 3.º 
período. 

Monitorização dos resultados escolares através de anexo 
estatístico das atas dos Conselhos de Turma de avaliação 

2014-2017 

Acompanhar e monitorizar a oferta formativa do agrupamento 
Alunos a frequentar o ensino superior ou 
empregados 

Dados relativos aos alunos que 
concluíram o ensino secundário a 
partir de 2012/2013 

Monitorização do percurso escolar /profissional dos ex-alunos 
nos últimos 3 anos 

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Anual 

Recursos Humanos: Equipa do Observatório da qualidade, diretores de turma, equipa GAAF Recursos Materiais: Computadores, fichas de registo, formulários Custos Previstos: 

Obs: alterada em outubro de 2016 
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AM 15. Procedimentos, Operacionalização e Comunicação 

Critério (s) CAF: C1+ C9 Eixo do Projeto Educativo: EE+EC Eixo de Intervenção TEIP III: III - Gestão e Organização 

Responsável (eis) pela Ação: Direção Equipa Operacional: Direção + Assistentes Técnicas + Assistentes Operacionais + Coordenadores de Escola 

Descrição: Pretende-se que a informação produzida pelos vários sectores da comunidade educativa seja sistematizada e comunicada de forma a produzir conhecimento sobre a organização e assim permitir a otimização dos recursos humanos e 
materiais. A gestão da informação/conhecimento é um processo contínuo que envolvendo todos os colaboradores permite transcender a ação individual criando na organização um ambiente favorável a práticas mais eficientes e propício à 
inovação. 
 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Elaborar um manual de normas e procedimentos; Promover ações de formação específica; Promover reuniões de trabalho. 

Público-alvo: Pessoal Docente, Não docente e discente de todo o Agrupamento 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Elaborar um manual de normas e procedimentos único do 
Agrupamento. 

Manuais e procedimentos nas diversas 
áreas/ serviços. 

Manuais e procedimentos de cada 
serviço. 

Rever, por área, todos os manuais e procedimentos existentes. 
Janeiro a Dezembro 
de 2016 

Necessidades por área/serviço de atuação.   
Levantamento da necessidade de criação de procedimentos 
por área/serviço. 

Janeiro a Dezembro 
de 2016 

Manual de procedimentos único.  
Publicação online do manual de procedimentos único do 
Agrupamento. 

Janeiro a Dezembro 
de 2016 

Dotar o pessoal docente e não docente de formação específica e 
adequada às suas áreas/ serviços de atuação. 

Levantamento de necessidades de 
formação. 

Necessidades manifestadas por 
todos os diretores de 
Agrupamentos na reunião de 
comissão pedagógica do CFLO 

Plano de Formação do Agrupamento. 
2014-2017 

Nº de Ações frequentadas pelo pessoal não 
docente. 

Plano de Formação do 
Agrupamento. 

10% dos Assistentes Operacionais/ uma ação de formação. 
40% dos Assistentes Técnicos/uma ação de formação/ano. 

2014-2017 

Nº de Ações frequentadas pelo pessoal 
docente. 

Plano de Formação do 
Agrupamento. 

Duas ações de formação/ano. 
2014-2017 

Gerir a comunicação como forma de dar transparência à gestão e 
compartilhar princípios, valores e objetivos do projeto educativo. 

Reunião de trabalho entre os diferentes 
órgãos de gestão. 

Reuniões ordinárias de cada um 
dos órgãos. 

Pelo menos uma reunião por trimestre. 
2014-2017 

Reunião de trabalho com o pessoal não 
docente. 

Reunião com o PND no início do 
ano letivo. 

Uma reunião mensal ou no mínimo, uma trimestral entre a 
direção e o PND. 

2014-2017 

Grupo de trabalho para a gestão da 
informação. 

 
Criar um grupo colaborativo de trabalho e assegurar que as 
informações cheguem às pessoas no tempo desejado e de 
forma clara. 

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Maio/Setembro 2015/2016/2017 

Recursos Humanos:  Recursos Materiais: Custos Previstos: 

Obs: 
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AM 16. Requalificação dos Espaços Escolares 

Critério (s) CAF: C2 Eixo do Projeto Educativo: EE+EP Eixo de Intervenção TEIP III:  III - Gestão e Organização 

Responsável(eis) pela Ação: Direção  Equipa Operacional: Docentes com habilitação adequada e alunos das áreas profissionalizantes respetivas 

Descrição: Pretende-se recuperar alguns espaços escolares em função dos recursos financeiros disponíveis, na medida em que é inquestionável a importância do espaço físico escolar como estímulo para a aprendizagem, permitindo aos alunos 
e também aos funcionários sentirem-se “em casa”. Um espaço físico acolhedor, organizado, seguro e saudável permitindo um contributo fundamental para a formação pessoal e social dos indivíduos da comunidade educativa, viabilizando um 
crescimento harmonioso, apoiado na identidade, autonomia e cooperação. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Envolver toda a comunidade escolar na requalificação de espaços escolares, através de ações de embelezamento e intervenções de recuperação e restauro. 

Público-alvo: População dos Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro. 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Envolver a comunidade escolar na preservação dos espaços 
escolares. 

Ações de sensibilização  Duas ações por ano letivo 
2014-2017 

Ações de embelezamento 
Produção de trabalhos dos alunos 
para decoração do espaço escolar 

Intervenção em dois espaços 
2014-2017 

Planos de Segurança e Emergência 
Planos existentes, não 
implementados e desatualizados 

Atualização dos Planos de Emergência e de Segurança para 
todas as escolas do agrupamento 

2014-2017 

Requalificar os espaços escolares. 

Intervenções em espaços destinados aos 
alunos 

Espaços degradados e rede 
sanitária a carecer de intervenção 
urgente 

WC´s (ESS e EBBD) 
Anfiteatro 

2014-2017 

Intervenção em espaços destinados ao 
PD/PND 

Espaços obsoletos 
Salas de professores e PND (ESS e EBBD)  
Anfiteatro 

2014-2017 

Intervenções em espaços comuns Infiltrações Reparação do telhado (Pavilhão Polivalente/Administrativo) 
2014-2017 

Preservar os espaços escolares. 

Levantamento das necessidades 
Espaços e equipamentos 
existentes 

Produzir um cronograma de intervenção 
2014-2017 

Actualização do(s) inventário(s) Inventários desatualizados Inventários atualizados 
2014-2017 

    

Revisão/Avaliação: Setembro 2015/2016/2017 

Recursos Humanos: PD, PND, Alunos, Parceiros Recursos Materiais: A definir no desenvolvimento dos projetos Custos Previstos:  

Obs: As intervenções previstas estão condicionadas à obtenção de recursos financeiros e parcerias ativas 
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AM 17. EDUCAR para a CIDADANIA v_outubro_17 

Critério (s) CAF:  Eixo do Projeto Educativo:  
Eixo de Intervenção TEIP III: IV – Relação Escola – Famílias – Comunidade e 
Parcerias 

Responsável pela Ação: Maria de Lurdes Rodrigues 
Equipa Operacional: Maria de Lurdes Rodrigues, Lígia Baptista, Rossana Lorador, Maria João Pereira, Alice Carvalho e 

Margarida Sá. 

Descrição: Este projeto visa sensibilizar para o desenvolvimento da compreensão, das capacidades, das atitudes e valores, das crianças/alunos. 

Estratégias, Metodologias e Atividades:  O projeto visa a realização de atividades, através de propostas de subtemas mensais sobre o tema “Os avós na escola” que, por estarem interligados, poderão ser desenvolvidos continuamente ao 

longo do ano: Alimentação, Saúde, Solidariedade, Tradições, Carnaval, Histórias, Experiências de Abril e Os avós. As atividades poderão ser desenvolvidas em sala de aula ou no exterior (visitas de estudo, entrevistas, jogos, brincadeiras, 

…), podendo contar com parceiros da comunidade local. O projeto será dinamizado pela equipa responsável, cabendo a cada docente titular do pré-escolar e do 1ºciclo a gestão e desenvolvimento das atividades propostas de acordo com o seu 

grupo/turma, envolvendo a família e a comunidade escolar.  

Atendendo à especificidade da Educação Pré-escolar, propõe-se a realização de uma atividade por período letivo.   

Público-alvo: Crianças da educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Apoiar os docentes dos departamentos da Educação Pré-
escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico com propostas de 
atividades transdisciplinares sobre o tema, que visem 
desenvolver nas crianças/alunos, a compreensão das 
relações interpessoais e do meio envolvente, as suas 
capacidades físico-motoras, sociais e intelectuais e 
atitudes e valores. 

Pertinência das ações.  

Realização de uma ação de apresentação 
por estabelecimento de ensino. 

Realização de uma ação de sensibilização 
por grupo/turma. 

Partilha de material, em formato digital, 
disponível a todos os docentes, sobre a 
exploração do tema. 

Realização de uma ação de apresentação junto dos docentes.  
Realização de uma ação de sensibilização junto do 
grupo/turma.    
Interesse pelas ações. 
 
Enriquecimento, atualização e envio dos materiais, bem como 
a utilização por parte dos colegas. 

Setembro 
 
 

Ao longo do ano. 

Promover atividades que formem crianças/jovens 
conscientes, informados, preocupados, coerentes, ativos, 
responsáveis. 

Adesão à participação no 
desenvolvimento das atividades: 
- docentes e não docentes; 
- crianças/alunos; 
- família; 
- parceiros. 

Realização de atividades mensais por cada 
subtema desenvolvido dentro do tema 
principal. 

 

Melhoramento das aprendizagens das crianças/alunos. 
Melhoramento dos comportamentos/atitudes/relações das 
crianças/alunos entre si, no refeitório, no recreio e com o meio 
envolvente. 
Envolvimento das famílias. 
Envolvimento dos parceiros. 

Ao longo do ano. 

Estabelecer a articulação entre 1º ciclo e a educação pré-
escolar (horizontal e vertical). 

Desenvolvimento do trabalho de 
equipa. 

Atividades de articulação vertical e horizontal 
em cada estabelecimento. 

Melhoramento das aprendizagens das crianças/alunos. 
Melhoramento dos comportamentos/atitudes das 
crianças/alunos. 
Melhoria das relações interpessoais. 

Ao longo do ano. 

Revisão/Avaliação: Semestral, com avaliação da eficácia das atividades propostas, reunidas num dossier elaborado ao longo do ano letivo. 

Recursos Humanos: Crianças/alunos, docentes, assistentes operacionais, famílias, outros 
(parceiros) 

Materiais: Fotocopiadora, vídeos, computador, livros, material de desgaste e de desperdício, … Custos previstos: 500 € 

Obs:  
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AM 18. Nossa Escola…Nossa Esperança… 

Critério (s) CAF: C1+ C6+ C8+ C9 Eixo do Projeto Educativo: EE + EP + EC Eixo de Intervenção TEIP III: IV – Relação Escola – Famílias – Comunidade e Parcerias 

Responsável (eis) pela Ação: Teresa Gomes; Coordenador TEIP; Associação de Pais Equipa Operacional: Associação Pais; Coordenadores de Estabelecimento; Coordenador de DT; GAAF 

Descrição: Este projeto visa a consolidação do Agrupamento enquanto unidade orgânica una e coerente, bem como a melhoria da sua imagem entre todos os agentes educativos e restante comunidade escolar, numa clara aposta nos valores que 
reforçam a dignidade da pessoa humana, como o respeito pela diferença, a cidadania, o trabalho e autoestima, e nos princípios assentes na valorização do trabalho e no sentido de responsabilidade, numa ótica de preparação dos jovens para a 
vida ativa (educação/formação), entendendo a escola como um parceiro social (escola/comunidade), tal como convida a sua missão. 

Estratégias, Metodologias e Atividades: Promover ações de partilha e de melhoria da imagem da escola, envolvendo todos os agentes da comunidade educativa. 

Público-alvo: Alunos; Encarregados de Educação; Comunidade 

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Implementar ações de partilha e envolvimento de alunos, 
encarregados de educação e outros agentes educativos. 

Nº de ações a desenvolver com vista ao 
envolvimento de crianças/alunos, 
encarregados de educação e outros 
agentes educativos 

1 ação por período/ escola 2 ação por período/ escola 2014-2017 

Nº de participantes por ação 
2 turmas /ação e por ciclo de 
ensino 

4 turmas /ação e por ciclo de ensino 2014-2017 

Recolha de dados/opiniões e sugestões 
para aferir o grau de satisfação dos 
intervenientes 

Criada com base de dados/folha 
de registo própria por ação 

Atualizar a base de dados/folha de registo própria por ação 2014-2017 

 
Promover a melhoria da imagem da escola com o intuito de 
minimizar a conduta do preconceito social e a consequente 
estigmatização da escola. 

Pedidos de transferências (Saídas) 175 pedidos de transferência Reduzir em 10% 2014-2017 

Falta de confiança demonstrada pelos 
encarregados de educação e pais, nas 
reuniões com os seus representantes 

Reuniões com os EE de todos os 
4º anos de escolaridade no final 
do ano. 

Alargar a todos os anos terminais de ciclo 2014-2017 

Falta de união entre a comunidade escolar 

Resultados obtidos a partir de 
entrevistas/questionários a 
diversos elementos da 
comunidade escolar 

1 ação que reúna toda a comunidade escolar 2014-2017 

Criar elos de ligação entre toda a comunidade educativa de forma a 
potenciar a cultura de Agrupamento e consequentemente majorar o 
desempenho e dedicação dos alunos à e com a escola. 

Associação de Estudantes 

Exigência de uma associação de 
estudantes, representativa de todo 
o agrupamento, mas criada 
tardiamente 

Associação de estudantes a funcionar em pleno no final do 1º 
período 

2014-2017 

Visitas/Convívios com os EE e entidades 
locais 

 
Visitas com os EE dos anos terminais de ciclo à UO do ciclo 
seguinte; Promover um momento do encerramento do ano 
letivo 

2014-2017 

Nº de atividades aglutinadoras 2 atividades realizadas 
4 atividades no âmbito da partilha das boas práticas/reflexão e 
convívio 

2014-2017 

Revisão/Avaliação: Trimestral / Semestral  

Recursos Humanos: Recursos Materiais: Custos Previstos: 

Obs: 
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AM 19. Orquestra “Bora Nessa” 

Critério (s) CAF: C3, C4, C5, C8, C9 Eixo do Projeto Educativo: Eixo Educativo, Pedagógico e Cultural Eixo de Intervenção TEIP:  IV – Relação Escola – Famílias – Comunidade e Parcerias 

Responsável pela Ação: Maria de Jesus Cotrim Pestana 
Equipa Operacional:  
Maria de Jesus Cotrim Pestana (Coordenadora do Projeto Bora Nessa) e Filipa Jordão (Coordenadora da Orquestra Geração Bora Nessa) 

Descrição: Bora Nessa é um Projeto Musical que prevê a constituição de uma Orquestra Sinfónica composta por alunos do Agrupamento com ensino/aprendizagem de todos os instrumentos pertencentes a este tipo de 
grupo musical, designadamente Violino, Viola d’arco, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta Transversal, Oboé, Clarinete, Saxofone, Trompete, Trompa, Trombone e Bombardino. É um espaço de aprendizagem, individual e 
coletivo, onde cada aluno é um elemento essencial no desenvolvimento e crescimento do Projeto. Igualmente, é também um espaço de convivência e de crescimento pessoal, em que o respeito e a amizade devem ser os 
princípios orientadores nas relações entre toda a comunidade- alunos, professores, funcionários e demais responsáveis. 

Estratégias, Metodologias e Atividades:  

A metodologia base deste programa assenta no ensino instrumental com enfoque no trabalho de grupo (aulas de naipe e orquestra) e aulas individuais. Os alunos têm uma carga horária de 7 horas semanais distribuídas ao 
longo da semana, incluindo o sábado de manhã. O Projeto contempla as disciplinas de Formação Musical, aula individual de instrumento, aula de naipe e Orquestra. Participam em estágios nos finais de período (trabalho 
musical intensivo) e realizam Concertos para a Comunidade. Neste Projeto têm oportunidade de desenvolver o seu trabalho com nomes conceituados do mundo da Música e contactam com diferentes realidades musicais. 
O Projeto é completamente gratuito e inclui o instrumento que é cedido pela Orquestra enquanto o aluno se mantiver na atividade.  
 

Público-alvo: Grupo de Alunos do Agrupamento  

Objetivos  Indicadores Dados de Partida Resultados Esperados/Critérios de Sucesso 
Período de 

Implementação 

Promover a integração social através da Música, destinando-se 
prioritariamente a crianças e adolescentes em situação de maior 
vulnerabilidade educativa e social. 

Nº de concertos realizados ao longo do ano. Um concerto por período Realizar mais de 3 concertos por ano. 

2014-2017 
 Nº de alunos do Projeto presentes nos concertos/ 
assiduidade. 

50% de assiduidade Aumentar para 70 % de assiduidade. 

Potenciar a descoberta de vocações abrindo portas na vida de alguns 
alunos para a continuidade de estudos musicais. 

Nº alunos que pretendam seguir para a área 
vocacional de Música. 

1 Aluno  2 Alunos em 2017- final ano letivo. 
2014-2017 

Nº alunos que se mantêm no Projeto da Orquestra. 15 Alunos  Aumentar para 20 Alunos. 

Proporcionar modelos de afirmação positiva com reconhecimento grupal, 
familiar e comunitário. 

Nº de Encarregados de Educação presentes no 
Concerto de Natal e Final Ano Letivo. 

30% 
Aumentar para 50% a presença dos Encarregados de 
Educação nos concertos. 

2014-2017 
Nº de elementos da Comunidade que manifestem 
opinião positiva sobre a Orquestra. 

50% Superar os 50% de satisfação. 

Taxa de sucesso (alunos que transitam sem 
negativas). 

10% Melhorar a percentagem de partida. 2014-2017 

Revisão/Avaliação: Trimestral / Anual 

Recursos Humanos: Coordenadoras do Projeto, professores da Orquestra Geração, alunos, pessoal não 
docente. 

Recursos Materiais: Fotocópias, materiais de apoio e de 
desgaste. 

Custos Previstos: de acordo com o nº de fotocópias, materiais de apoio e 
de desgaste necessário ao longo do ano. Estimativa de 1000€ 

Obs: A recolha de dados para apuramento de resultados será feita com base em questionários de satisfação e registos de presença aplicados aos diferentes intervenientes da Comunidade Educativa. 
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6. Plano de Capacitação 

Ações de formação identificadas como prioritárias, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo do Agrupamento/Escola. 

Nota: Financiamento das ações de formação indicadas: Verbas do Orçamento de Estado/ Privativo + Verbas do Programa TEIP III (Ações de Capacitação).  

 
 

DOMÍNIO/TIPO AÇÃO OBJETIVOS DESTINATÁRIOS DURAÇÃO CALENDARIZAÇÃO 

1 
Domínio B 

Tipo 5 
A comunicação como elemento da 
estratégia da atividade escolar 

a) Potenciar o papel das estruturas intermédias.   
b) Capacitar as estruturas intermédias de uma comunicação 
funcional e eficaz. 

Todos os grupos de recrutamento; N.º 
estimado de docentes = 30  

 
1.º Período 

16/17 

2 
Domínio B 

 
Tipo 5 

Tutoria na escola (coaching): 
construção e desenvolvimento de um 
plano de acompanhamento 

a) Construir um Plano de Acompanhamento focado no 
desenvolvimento de competências. 
b) Capacitar o professor de uma técnica de gestão das fraquezas 
e potencialidades dos alunos visando a melhoria dos seus 
resultados escolares. 

Todos os grupos de recrutamento; N.º 
estimado de docentes = 30 

 

3.º Período 
16/17 

3 
Domínio A 

 
Tipo 4 

Ensino do português como língua não 
materna - II 

a) A avaliação de diagnóstico em PLNM. 
b) Adequação da planificação de atividades didáticas e seleção e 
produção de materiais didáticos. 

Docentes dos grupos de recrutamento 110, 
200, 210, 220, 300, 310, 320, 330, e 910; N.º 
estimado de docentes = 22 

50 horas 
2 créditos 

1.º Período 
16/17 

4 
Domínio A 

 
Tipo 4 

Texturadores da palavra - II 
Explorar novas estratégias, novos conceitos… ‘Quem conta um 
conto… Fia, tece, e textura a palavra’. 

Docentes dos grupos de recrutamento 110; N.º 
estimado de docentes = 20 

25 horas 
1 crédito 

2.º Período 
14/15  e 15/16 

6 
Domínio A 

Tipo 1 

Organização e gestão de diferentes 
contextos educativos- Diagnóstico e 
Intervenção 

Desenvolver competências que permitam avaliar e adequar os 
conhecimentos adquiridos na gestão e organização de uma sala 
de aula mediante o contexto escolar. 

Educadores de infância, professores de 1º ciclo 
do ensino básico e órgãos de gestão 
pedagógica. 

25 horas 
1 crédito 

15/16 

7 
Domínio A 

 
Tipo 1 

Indisciplina escolar e estratégias de 
resolução de conflitos 

Dotar os formandos de conhecimentos sobre o conflito, indisciplina 
e a violência nas escolas e incentivar a conceção e utilização de 
estratégias de prevenção e de intervenção. 
 

Educadores de infância, professores de 1º, 2º, 
3º ciclos e ensino secundário e docentes a 
exercer funções em órgãos de gestão 
pedagógica. 

50 horas 
2 créditos 

15/16 

8 
Domínio A 

 
Tipo 2 

Diferenciação Pedagógica e regulação 
no 1º ciclo 

Desenvolver competências que permitam organizar, desenvolver e 
avaliar o processo de ensino e aprendizagem diferenciada no 1º 
ciclo. 

Professores de 1º ciclo do ensino básico 
25 horas 
1 crédito 

15/16 

9 
Domínio B 

Tipo 5 
Supervisão Pedagógica 

Desenvolver competências de supervisão/intervisão pedagógica 
promotoras do trabalho colaborativo.  

Coordenadores de departamento/ Grupo 
disciplinar 

50 horas 
2 créditos 

16/17 

10 
Domínio A 

Tipo 2 
Conceção de Projetos de Integração 
Curricular 

Desenvolver  competências na implementação de Projetos 
Integrados que permitam a articulação curricular e a utilização de 
metodologias diferenciadas em sala de aula.  

Professores do 1º e 2º  CEB 
50 horas 
 créditos 

1º Período 
16/17 e 17/18 

11  Gestão de conflito 
a) Capacitar e valorizar os recursos humanos existentes 
b) Mitigar os problemas de indisciplina 

Assistentes operacionais 
1.ª Fase - 25% (x 31) = 7 assistentes 

 

14/16 
Interrupções letivas 

12  
Organização/ dinamização 
das bibliotecas escolares 

a) Capacitar e valorizar os recursos humanos existentes 
b) Melhorar o serviço prestado (operacional e bibliotecário) 

 

13  

CONTAB-POCE (Nível 2) 

a) Capacitar e valorizar os recursos humanos existentes 
b) Melhorar a organização e capacidade de resposta do serviço 
administrativo 

3 (ação 1) + 1 (ação 2) + 2 (ação 3) + 1 (ação 
4) + 1 (ação 5) = 6 assistentes 

 

14/17 

Cadastro e Inventário dos Bens do Estado 

Encerramento e Conta de Gerência 

Gestão de Pessoal e Vencimentos 

Ação Social Escolar 
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7. Cronograma 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nome da 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 

Cumplicidades 
   

                                    

Integrar 
   

                                    

Pequeno Cientista 
   

                                    

Raiz 
   

                                    

Rumo ao Sucesso 
   

                                    

Saber + Matemática 
   

                                    

Saber Mais Português 
   

                                    

Animação Viva 
   

                                    

Espaço Varius 
   

                                    

Saúde e Bem-Estar 
   

                                    

Ser a Sentir 
   

                                    

Ser Família 
   

                                    

Articulação entre Ciclos e 
Departamentos 

   

                                    

Monitorização e Avaliação 
     

                                    

Proc., Oper. e Comunicação 
   

                                    

Requalificação dos espaços 
escolares 

   

                                    

Educar para a Cidadania 
    

                                    

Nossa Escola…Nossa 
Esperança… 

   

                                    

Bora Nessa 
    

                                    

 

Legenda:   Duração da Ação  Monitorização da Ação  Avaliação da Ação 
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8. Processo de Autoavaliação / Monitorização 

O estabelecimento de métricas, a capacidade de autorregulação e a procura da qualidade na prestação do serviço 

educativo são objetivos importantes a que procuramos estar atentos e que deverão estar refletidas nos documentos 

estruturantes da unidade orgânica. No entanto, fazemos aqui eco das palavras de Clímaco (2007, p. 32), a propósito dos 

relatórios de avaliação e autoavaliação: 

Concordar com quase tudo o que os relatórios contêm não é o mais importante. O que mais interessa é fazer deste 

documento uma oportunidade para discutir, esclarecer, comparar, comentar ideias, projetos e ações, rever estratégias. Em 

síntese, para promover aprendizagem profissional e organizacional. Considerando as escolas como organizações onde a 

cultura de avaliação está profundamente enraizada e onde existem hábitos de utilização sistemática de feedback aos 

alunos para que, percebendo onde falharam, saibam onde e como superar dificuldades nas suas aprendizagens, espera-se 

que as escolas saibam aplicar, à organização e a todos os adultos envolvidos, as mesmas técnicas de reforço das 

aprendizagens e motivações profissionais para estímulo de melhores desempenhos individuais e coletivos. 

A autoavaliação permite identificar com clareza o que a escola faz bem e o que precisa de melhorar. Na verdade, oferece à 

escola uma oportunidade para aprender a conhecer-se no sentido de atingir a Excelência através de uma efetiva melhoria 

continuada (Alaíz, Góis, & Gonçalves, 2003).  

São objetivos da autoavaliação: 

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização da escola e dos seus níveis de eficiência 

e eficácia; 

 Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e responsabilidade; 

 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados da escola; 

 Garantir a credibilidade do desempenho da escola. 

8.1. Metodologia adotada 

O processo de autoavaliação exige um planeamento adequado de toda a atividade da escola, através de processos de 

melhoria contínua ao ritmo possível da escola e em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do respetivo 

processo. 

A metodologia utilizada no Agrupamento de escolas Eduardo Gageiro, que teve início em Abril de 2012, desenvolveu-se de 

acordo com a CAF 2006, tendo-se prosseguido as seguintes etapas: 

a) Nomeação da Equipa Responsável; 

b) Reunião da Equipa para definir a estratégia a seguir para a implementação da CAF 2006; 

c) Sessão de formação à equipa sobre a CAF 2006; 

d) Reuniões da Equipa, para a elaboração dos indicadores dos questionários a aplicar ao Pessoal Docente, Pessoal 

Não Docente, Alunos e Pais/Encarregados de Educação; 

e) Realização de sessões de sensibilização ao Pessoal Docente e Pessoal Não Docente sobre os objetivos a 

alcançar, a metodologia a seguir, a importância da participação responsável de todos os intervenientes e o 

preenchimento dos questionários; 

f) Preenchimento dos questionários (Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Alunos e Encarregados de Educação); 
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g) Preenchimento da Grelha de Autoavaliação pela Equipa, em que cada indicador dos critérios da CAF é pontuado 

com base em evidências; 

h) Apuramento dos resultados dos questionários; 

i) Elaboração do Diagnóstico Organizacional da Escola com base nos questionários recolhidos e na Grelha de 

Autoavaliação; 

j) Reuniões da Equipa para a discussão dos resultados e priorização das ações de melhoria a implementar; 

k) Elaboração do plano de melhoria em coordenação com a direção e coordenação do TEIP; 

l) Monitorização e avaliação das ações de melhoria implementadas em coordenação com a equipa TEIP. 

m) Novo ciclo avaliativo (CAF educação 2013). 

8.2. Equipa de autoavaliação 

A implementação do modelo CAF é da responsabilidade de uma equipa constituída por elementos internos da comunidade 

educativa representativos dos diferentes níveis/ciclos de ensino e dos diferentes estabelecimentos escolares. 

A tabela seguinte ilustra a composição da Equipa de autoavaliação:  

Representatividade Nível de ensino / Cargos Estabelecimento de ensino 

Docente Coordenador de Equipa 3º Ciclo E. Básico e E. Secundário Escola Secundária de Sacavém 

Docente Representante de Departamento Educação Pré-Escolar EB1/JI Sacavém 

Docente Representante de Ciclo  1º Ciclo do Ensino Básico EB1/JI Sacavém 

Docente Representante de Ciclo 2º Ciclo do Ensino Básico EB 2/3 Bartolomeu Dias 

Docente Representante dos DT 3º Ciclo E. Básico e E. Secundário Escola Secundária de Sacavém 

Docente Representante das Bibliotecas Escolares Coordenador BE 
Escola Secundária de Sacavém 
EB 2/3 Bartolomeu Dias 

Representante dos Assistentes Técnicos Assistente Técnico Escola Secundária de Sacavém 

Representante dos Assistentes Operacionais Assistente operacional Escola Secundária de Sacavém 

Representante dos Pais e EE Presidente da APEE Todos os estabelecimentos 

Representante da direção (*3) Diretor Todos os estabelecimentos 

Docente de apoio geral Assessoria à direção Escola Secundária de Sacavém 

Docente de apoio informático Assessoria informática Escola Secundária de Sacavém 

Tabela 20 – Constituição da equipa de autoavaliação  

                                                           
3Quando solicitado pela restante equipa 
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8.3. Instrumentos de avaliação/monitorização 

8.3.1. Grelha de Autoavaliação 

A grelha de autoavaliação baseou-se no modelo disponível no manual de apoio para a aplicação da CAF, da DGAEP, com 

as devidas alterações adaptadas às escolas. A continuidade do processo implicará atualizações dos instrumentos de 

acordo o CAF educação 2013. 

Para o preenchimento da grelha de autoavaliação é exigido à equipa uma visão muito concreta e precisa do modo de 

funcionamento do agrupamento e dos seus resultados. Para isso será fundamental a equipa continuar a ser constituída por 

elementos de todos os ciclos de ensino e dos vários setores da comunidade. 

O preenchimento da grelha de autoavaliação consiste no reconhecimento por parte da equipa dos aspetos principais do 

funcionamento e do desempenho da escola, tendo por base de trabalho a identificação de boas práticas e respetiva recolha 

de evidências para cada um dos critérios e subcritérios. Com base na recolha de evidências, cada elemento da equipa 

participa no preenchimento da grelha de autoavaliação atribuindo-se uma pontuação, devidamente fundamentada, a todos 

os indicadores.  

A equipa teve presente os seguintes conceitos chave para o preenchimento da grelha de autoavaliação: 

 
Figura 1 – Conceitos chave para preenchimento da grelha de autoavaliação 

 

  

• Informação que comprova uma declaração ou um facto 

• As evidências por excelência: documentos escritos 

• Outras fontes de evidência: observação e consenso 

Evidência 

• Ação ou prática suscetível de ter uma pontuação elevada   

Ponto forte 

• Ações que existem na escola e deveriam existir para um bom desempenho 

• Ações que existem na escola mas que são suscetíveis de ser melhoradas para o desempenho excelente 

• Ações para garantir sustentabilidade de uma área de excelência 

Área de melhoria 

• Análise dos critérios de meios 

• Ciclo de quatro fases de uma ação que têm de ser ultrapassadaspara se conseguir a melhoria contínua: Plan 
(Planear); Do (Executar); Check (Rever); Act (Ajustar) 

Ciclo PDCA 
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O sistema de pontuação utilizado é o sistema de pontuação clássico, com as devidas alterações adaptadas às escolas: 

 

Ciclo PDCA Descrição Pontuação a usar 

Ciclo PDCA 
Inexistente 

Não há ações nesta área ou não tem informação ou esta não tem 
expressão 

0 

P 
 

(Planear) 

Existem ações planeadas (ainda que informalmente) 1 

Existem ações devidamente planeadas 2 

D As ações estão em fase de implementação 3 

(Executar) As ações estão implementadas 4 

C 
 

(Rever Avaliar) 

Revimos/avaliámos as ações implementadas (ainda que 
informalmente) 

5 

Revimos/avaliámos as ações implementadas, formalmente (existe 
relatório, ou outro instrumento)  

6 

A 
 

(Ajustar) 

Com base na revisão/avaliação fizemos alguns ajustamentos (com 
ou sem evidências) 

7 

Com base na revisão/avaliação fizemos os necessários 
ajustamentos (com evidências) 

8 

Ciclo PDCA 
Completo 

Tudo o que fazemos nesta área é planeado, implementado, revisto 
e ajustado regularmente 

9 

Tudo o que fazemos nesta área é planeado, implementado, revisto 
e ajustado regularmente e aprendemos com outras organizações 

10 

Tabela 21– Sistema de pontuação dos Meios 

Descrição Pontuação a usar 

Não há resultados avaliados ou não há informação disponível (não existem 
evidências) 

0 

Os resultados estão avaliados e demonstram uma tendência negativa e não foram 
alcançadas metas relevantes 

1 

Os resultados estão avaliados e demonstram uma tendência negativa, embora 
algumas metas estejam próximas de ser atingidas 

2 

Os resultados demonstram uma tendência estável 3 

Os resultados demonstram uma tendência estável e algumas metas relevantes foram 
alcançadas 

4 

Os resultados demonstram uma tendência de melhoria 5 

Os resultados demonstram uma tendência de melhoria e a maior parte das metas 
relevantes foram alcançadas 

6 

Os resultados demonstram um progresso substancial 7 

Os resultados demonstram um progresso substancial e todas as metas relevantes 
foram alcançadas 

8 

Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis e todas as metas relevantes 
foram alcançadas 

9 

Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis, todas as metas relevantes 
foram alcançadas e foram feitas comparações sobre todos os resultados-chave com 
outras organizações relevantes 

10 

Tabela 22– Sistema de pontuação dos Resultados 

A escala utilizada na grelha de autoavaliação é convertida para a escala de 0 a 100 da CAF. 

A atribuição de uma pontuação a cada critério e subcritério do modelo CAF tem 4 objetivos principais: 
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 Dar uma indicação sobre a orientação a seguir para as ações de melhoria; 

 Medir o progresso da organização; 

 Identificar boas práticas tal como indicado pela pontuação elevada nos critérios de meios e de resultados; 

 Ajudar a encontrar parceiros válidos com quem aprender. 

8.3.2. Questionários 

Os questionários dão a possibilidade da escola conhecer a opinião da comunidade educativa relativamente a determinadas 

questões relacionadas com o modo de funcionamento e desempenho da escola e aferir o seu grau de satisfação e de 

motivação para as atividades que desenvolvem. 

Os questionários aplicados ao pessoal docente e ao pessoal não docente são questionários abrangentes que permitem 

aferir conclusões sobre o nível de desempenho da escola e evidenciar domínios que necessitam de ser melhorados. 

 

Figura 2 – Estrutura do questionário do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente 

Os questionários aplicados aos alunos e pais/encarregados de educação são questionários direcionados para o critério 6 

Resultados orientados para os cidadãos/clientes que têm a seguinte estrutura: 

 

Questões sobre a 
organização 

9 critérios CAF 

Escala 

0 a 10 

NS/NR/NA 

Caracterização 
estatísitca 

Escola atual 

Categoria profissional 

Antiguidade no 
estabelecimento 

Antiguidade no 
Agrupamento 

Antiguidade na 
profissão 

Habilitações 
académicas (PND) 

Sugestões 

Pontos Fortes 

Pontos a 
melhorar 
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Figura 3 – Estrutura do questionário do aluno e pais/encarregado de educação 

 

Foram distribuídos questionários em formato papel para os pais/encarregados de educação e para os alunos, pessoal 

docente e pessoal não docente a inquirição foi feita através de uma plataforma de questionários on-line. Este processo será 

repetido no novo ciclo avaliativo. 

Os questionários são aplicados ao universo do pessoal docente e do pessoal não docente. Aos alunos e aos 

pais/encarregados de educação são aplicados a uma amostra representativa cuja seleção é realizada aleatoriamente com 

intervalo de confiança não inferior a 95%, de forma a todos terem a mesma oportunidade de serem selecionados. 

Todo o processo de inquirição e tratamento de dados garante a confidencialidade da identidade dos respondentes. 

O tratamento estatístico dos questionários é da responsabilidade da equipa de autoavaliação. 

  

Questões sobre o 
nível de satisfação 

Critério 6 
 
 

 Resultados 
orientados  

para os 
cidadãos/ 
clientes 

Escala 

0 a 10 

NS/NR/NA 

Caracterização 
estatísitca 

Género 

Idade 

Nacionalidade 

Nacionalidade dos pais 

Escola frequentada 

Ano escolaridade 

Antiguidade no 
estabelecimento 

Antiguidade no 
Agrupamento 

Nº de reprovações 

Sugestões 

Pontos Fortes 

Pontos a 
melhorar 
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8.3.3. O Papel do Perito Externo 

O perito externo é visto como uma mais-valia, no sentido em que a importância do trabalho realizado permite orientar, 

clarificar e potencializar o Agrupamento, assim como contribuir para a melhoria da capacitação dos gestores e dos 

docentes e não docentes. É também um fator de motivação e catalisador para o trabalho, como contribuição significativa 

para a eficácia do processo educativo.  

Tem como função: 

- apoiar e aconselhar a escola na elaboração e negociação do projeto educativo TEIP; 

- apoiar e aconselhar a escola no desenvolvimento do projeto educativo TEIP e nos modos de o avaliar; 

- ser em si mesmo um recurso e fazer a mediação com outros recursos necessários à implementação do projecto educativo 

TEIP: 

- aconselhar na escolha de instrumentos de recolha e tratamento da informação; 

- ser um catalisador, no sentido de permitir que a escola vá mais longe do que iria sozinha; 

- estar articulado em rede - aferindo procedimentos e estratégias, incentivando a comunicação entre diversas escolas - 

sendo os atuais meios informáticos facilitadores da constituição desta rede. 

 

 

Figura 4 – Papel do Perito Externo 

  



PLANO DE MELHORIAS 2014-17 

V4.06/2016 atualizada em fevereiro 2017  Página 59 de 59 

8.3.1. Outros instrumentos de monitorização 

O agrupamento tem fomentado uma metodologia de monitorização, utilizando formulários online, que permite a recolha normalizada da informação tornando-a acessível a toda 

a comunidade educativa. 

No plano de monitorização prevemos, por isso, a implementação do preenchimento deste tipo de formulários para os relatórios/planos de turma e para as ações de melhoria.  

O objetivo visado é conseguir em cada momento uma informação mais explicativa que descritiva e o acompanhamento de indicadores relevantes que constituam ferramentas 

eficazes para a gestão. 

 
 

Monitorização das ações de melhoria Eixo PE 
Eixo 
Teip 

Crit. CAF 
Objetivos 

concretizados 
(%) 

Resultados 
esperados 
atingidos 

(%) 

Resultados 
esperados 
superados 

(%) 

Atualizações/ 
ajustamentos 

efetuados 
(nº) 

Alunos 
envolvidos 

(nº) 

Prof. 
envolvidos 

(nº) 

Outro 
Pessoal 
Técnico 

envolvido 
(nª) 

Assistentes 
operacionais 
envolvidos 

(nº) 

Famílias//
EE 

envolvidas 
(nº) 

1 Cumplicidades EE+EP I C2.C4          

2 Integrar EE+EP I C2.C4          

3 Pequeno Cientista EE+EP+EC I C5          

4 Raiz EP I C5.C6.C8.C9          

5 Rumo ao Sucesso EP I C3.C6.C7.C9          

6 Saber + Matemática EP I C5.C6.C8.C9          

7 Saber Mais Português EP I C5.C6.C8.C9          

8 Animação Viva EP II C6.C8.C9          

9 Espaço Varius EE+EP II C4.C5.C8.C9          

10 Saúde e Bem Estar EE II C6.C8          

11 Ser a Sentir EE II C4.C6.C8.C9          

12 Ser Família EE+EC II 
C3.C4.C5.C6.C
8.C9 

   
 

     

13 Articulação de Ciclos e Departamentos EE+EP III 
C1.C2.C5.C6 
.C9 

   
 

     

14 Monitorização e Avaliação EE+EC III C1.C2.C5          

15 
Procedimentos, Operacionalização e 
Comunicação 

EE+EP+EC III C1.C9    
 

     

16 Requalificação dos espaços escolares EE+EP III C2          

17 Educar para a Cidadania EE IV C6          

18 Nossa Escola… Nossa Esperança… EE+EP+EC IV C1.C6.C8.C9          

19 Orquestra Bora Nessa  IV 
C3. C4. C5. 
C8.C9 

   
 

     

Tabela 23– Sistema de monitorização das ações de melhoria 


