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PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA 2018-2021 

 

 

 

 

 

“Pessoas que sabem as soluções já dadas são mendigos permanentes. Pessoas que aprendem a 

inventar soluções novas são aquelas que abrem portas até então fechadas e descobrem novas trilhas. 

A questão não é saber uma solução já dada, mas ser capaz de aprender maneiras novas de 

sobreviver.” 

 (Rubem Alves)  
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NOTA PRÉVIA 

 

O Plano Plurianual de Melhoria (PPM) estabelece as linhas orientadoras e as ações a implementar no 

âmbito do Programa TEIP na vigência do Projeto Educativo, constituindo a aposta do Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro, Sacavém, na prevenção do insucesso e abandono escolar, bem como, na 

melhoria da qualidade das aprendizagens essenciais e do sucesso educativo de todos os alunos. Este 

documento encontra-se em permanente evolução, sempre que se justifique, sendo fundamental a 

existência de alterações e reformulações, decorrentes do processo de monitorização e de avaliação 

das ações de melhoria.  

No nosso PPM contemplamos como prioridades: 

- Prevenção e qualidade, ou seja, a reflexão numa perspetiva preventiva/ precoce: no diagnóstico das 

dificuldades de aprendizagem, na prevenção do abandono; bem como, a promoção da qualidade; 

 - Valorização do trabalho em contexto de sala de aula: a qualidade no processo de monitorização, a 

melhoria das aprendizagens, sobretudo, as Aprendizagens Essenciais.  

O grau de consecução e de sucesso da implementação do PPM depende da nossa capacidade em 

articularmos sinergias entre diversos atores e órgãos do Agrupamento. É essencial que tornemos o 

PPM num Projeto aglutinador e promotor do Sucesso Educativo.  
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IDENTIFICAÇÃO 

 

Designação do agrupamento  Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro  

Presidente do Conselho Geral  Filomena Velho da Costa 

      conselhogeral@eduga.pt  

Diretor do agrupamento   Carlos Luís Fonseca Candeias 

      diretor@eduga.pt 

Escola Sede     Escola Secundária Eduardo Gageiro 

      Rua Sport Grupo Sacavenense, 

      2685-011 Sacavém 

      Tel. 21 949 98 00 Fax. 21 0121664 

      geral@eduga.pt 

Coordenador da EAA   Filipe Silva 

      filipe.silva.230@eduga.pt 

Coordenadora do TEIP   Maria de Lurdes Completo 

      lurdes.completo.420@eduga.pt 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro (AEEG) criado em 1 de julho de 2010, integra o 

programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP).  

CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

Jardins de Infância e Escolas EPE 1.ºCEB 2.ºCEB 3.ºCEB ES 

Escola Secundária de Sacavém    • • 

Escola Básica Bartolomeu Dias  • •   

Escola Básica Sacavém • •    

Escola Básica nº 3 de Sacavém • •    

Escola Básica Prior Velho • •    

Jardim de Infância Quinta de São José •     

Jardim de Infância Terraços da Ponte •     

 

O Agrupamento de Escolas está localizado na atual União de freguesias de Sacavém e Prior Velho, 

na zona oriental do concelho de Loures. Esta freguesia é atravessada pelo seu afluente Trancão 

sendo que o mesmo ainda se traduz numa prova inequívoca de que o setor secundário é a principal 

caraterística que contribui para o desenvolvimento da cidade. Atividades como a indústria na área 

química, a reparação automóvel e do ferro velho, a construção civil, a indústria gráfica ou do pequeno 

comércio a retalho são os principais focos de empregabilidade da região. O setor terciário tende a 

aumentar graças à fixação e desenvolvimento de novas empresas de pequena e média dimensão. 

No que respeita ao setor habitacional e de alojamento, regista-se, a par da existência de 

construções mais recentes, a manutenção de zonas degradadas, não só devido à idade do parque 

habitacional, como também à fixação nesses locais de várias gerações de uma população com níveis 

sociais estruturalmente desfavoráveis: nestas zonas desafia-se a necessidade, a habitabilidade e a 

urbanidade mínimas. Com origens na ex-“Quinta do Mocho”, a população, maioritariamente com 

origem nos PALOP´s, realojada na Urbanização Terraços da Ponte e suas gerações descendentes, 

ainda representam essa realidade. Continuamos a trabalhar na desmistificação do estigma social e 

territorial em prol de uma inclusão efetiva e que permanece essencial quando referenciada a esta zona 

devido a diversos fatores como; os baixos níveis de empregabilidade, trabalho precário, desintegração 

da população jovem associada à desresponsabilização e fracas expetativas quanto ao sucesso escolar 
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e nos respetivos projetos de vida. Nos últimos tempos esta zona tem tido alguma requalificação, 

visibilidade social e artística que veio ajudar na clarificação e no interesse pelas dinâmicas de inclusão 

de todos face a esta comunidade.  

Mesmo com a construção de novos edifícios de habitação mais qualificada, essencialmente na 

cidade de Sacavém a população mais idosa e que, muitas vezes está responsável pelos filhos das 

famílias mais jovens que trabalham foram do concelho, ainda permanecem habitações antigas, 

degradadas e sem grandes condições de habitabilidade. 

A par destas características, existe um crescente de população com outras origens étnicas que 

opta por fixar a sua residência em Sacavém, nomeadamente, população de etnia cigana, da Europa de 

Leste, do Brasil e de países asiáticos.  

No Prior Velho, na zona de urbanização recente, ainda é caracterizada por áreas dormitório em 

contínua expansão inserida na Área Metropolitana de Lisboa. Os edifícios antigos e pequenas 

habitações térreas tendem a ser requalificados e é residual a permanência de espaços habitacionais 

com condições de salubridade e habitabilidade fracas, com origem em antigas vilas industriais.  

O nível socioeconómico e cultural baixo caracteriza uma parte significativa da população residente 

nesta freguesia. É uma área com uma forte componente de população carenciada, com necessidades 

ao nível da ação social nos domínios escolar, alimentação e saúde.  

Enquadra-se nesta população e comunidade escolar tão diversificada, o nosso Agrupamento. 
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CARACTERIZAÇÃO 

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

 

A população discente tem uma origem muito diversificada, quer em proveniência quer em nacionalida-

de (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 jun-

tam, nos últimos anos, de modo crescente, crianças/alunos de outros países Africanos e países da 

Europa de Leste, do Brasil, da China, da Índia e do Paquistão. O abandono escolar é pouco expressi-

vo, mas há uma significativa taxa de absentismo 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. 

Na sua totalidade, frequentam as unidades educativas do Agrupamento 2341 alunos. 

Número de crianças/ alunos 

EPE 274 

1º Ciclo 676 

2º Ciclo 359 

3º Ciclo 418 

Secundário 151 

CEF 89 

Profissional 148 

EFA (noturno) 121 

Escola Secundária c/ 3º Ciclo de Sacavém  

Escola EB 1/2 Bartolomeu Dias 

Escola EB1/JI de Sacavém  

Escola EB1/JI nº3 de Sacavém 

Escola EB1/JI do Prior Velho 

Jardim de Infância da Quinta de São José - 
Sacavém 

Jardim de Infância Terraços da Ponte 

EPE

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

CEF

Profissional

EFA (noturno)
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Relativamente à Ação Social Escolar, constata-se que apenas 49% dos alunos beneficiam de auxílios 

económicos. Possuem computador e ligação à internet apenas 25,6% dos alunos do ensino básico e 

cerca de 31,8% dos do secundário. 

 

No que concerne às habilitações académicas dos pais e Encarregados de Educação dos alunos do 

ensino básico, verifica-se que 42% têm formação de nível secundário ou superior. Quanto aos dos 

alunos do ensino secundário, os dados revelam que 21% possui habilitações de nível secundário su-

perior.  

Exercem funções no Agrupamento 245 docentes dos quais 29% pertencem aos quadros. O quadro 

não docente totaliza 95 elementos, entre os quais 1 Técnica de Psicologia e Orientação Vocacional, 2 

Técnicas Superiores de Intervenção Social, 2 Técnicos superiores de mediação e 3 Técnicos de Ani-

mação. 

Os alunos sinalizados ao GAAF perfazem um total de 224 alunos, 61,2 % do género masculino e 

38,8% do género feminino constituindo 11% dos alunos do curso diurno. Dos alunos intervencionados 

4,4% frequentam o Jardim de Infância,10,2% frequentam o 1º ciclo de escolaridade, 10,6% o 2º ciclo, 

14,6% o 3º ciclo, 37,1% os CEF’s de 3º Ciclo e  7,3% são do ensino secundário (regular e cursos pro-

fissionais).  

 

Dos alunos sinalizados e no que se refere à problemática escolar regista-se: 29,5% de absentismo; 

10,7% de desmotivação e/ou dificuldades de aprendizagem; 17% de abandono escolar e 29,5% de 

indisciplina. 

 

Em relação aos problemas de comportamento verifica-se 85,6% ocorrem em contexto de sala de aula 

e 14,4% no pátio.  

 

No que respeita a problemática individual verifica-se a existência de 67,4% de alunos inseridos em 

dinâmicas familiares desestruturadas e/ou disfuncionais.  

Da mesma forma, 49,1% 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 (TEIP), 

focado na promoção da educação para todos. 
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METAS 

 

A criança ou o jovem, o seu desenvolvimento, a sua formação e a construção das suas 

aprendizagens, constituem o centro dos vários processos desenvolvidos pelo Agrupamento. Neste 

sentido, são consideradas neste PPM várias metas. 

 

 

 
 

 

 A promoção da formação integral da personalidade das crianças e dos jovens, ou seja, a 

forma como aprendem a se relacionar consigo mesmas (eu-eu), como estabelecem relações 

com os outros (eu-tu) e como se integram e participam nos diferentes contextos (eu-

sociedade/mundo), privilegiando valores como a disciplina, a tolerância, a cooperação e a 

amizade, imprescindíveis para a criação de ambientes ricos e estimulantes conducentes à 

construção de aprendizagens significativas; 

 

 O desenvolvimento da formação académica das crianças e dos jovens, através da relação 

dinâmica com o mundo de saberes e de ideias, que promovam a construção de aprendizagens 

essenciais e o desenvolvimento de skills comportamentais, assim como, o desenvolvimento de 

Promoção da formação 
integral da personalidade 

 

Desenvolvimento da 
formação académica 

 

Adoção de pedagogias 
diferenciadas  

Participação e empenho de 
todos os agentes 

educativos 

 

Criação de uma rede 
humana coesa e 

aglutinante  
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múltiplas competências que possibilitam uma participação mais ativa, efetiva, crítica e 

construtiva na sociedade em constante mutação; 

 

 

 A adoção de pedagogias diferenciadas na promoção de um desenvolvimento curricular 

edificante, integrante, inclusivo e eficaz, de acordo com os diferentes contextos, vivências e 

experiências da criança e do jovem, em que a dimensão lúdica e pedagógica, assim como, o 

trabalho colaborativo são valorizados, a fim de envolvermos de forma ativa e plena os alunos 

no processo de ensino e aprendizagem; 
 

 A participação e empenho dos agentes educativos dos diferentes ciclos, da comunidade 

educativa e da sociedade em geral, com o intuito de abordarmos múltiplos conteúdos e 

aprendizagens essenciais, atuais e inovadoras que vão ao encontro das constante mudanças 

e, consequentes, evoluções sociais; 
 

 A criação de uma rede humana coesa e aglutinante que valorize o Agrupamento e que 

aproxime a escola da família e da comunidade, com o intuito de formarmos pessoas livres, 

seguras, responsáveis, ativas e participativas na sociedade, criadoras de uma rede de 

vinculações seguras e construtivas.  

 

Desta forma, conscientes de que a escola é o local de eleição para a construção de 

aprendizagens significativas e, subsequentemente, para o desenvolvimento holístico (cognitivo, afetivo 

e social) dos alunos/ cidadãos, é nossa intenção, criar relações interpessoais, culturais e sociais com a 

comunidade educativa que valorizem os valores de justiça, igualdade, solidariedade e dignidade 

humana. Almejamos a emancipação de uma sociedade mais informada, aberta e crítica, empenhada e 

respeitadora das diferenças culturais, étnicas e sociais, em que a diversidade multi e sociocultural se 

assumem como indicadores de sucesso e de evolução.  
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METAS GERAIS - HISTÓRICO 2011-2018 

 

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 
Histórico 

11-18 

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% -9,11% -10,29% 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,15 -0,34 -0,33 -0,17 -0,15 -0,03 -0,23 -0.23 

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% -16,90% -30,22% 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,82 -0,72 -0,84 -0,71 -0,67 -0,83 -0,43 -0,74 

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% 6,00% -6,75% 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -0,01 -1,96 -2,98 -0,62 -0,89 -1.74 -0,70 -1,06 

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% -34,87% -13,94% 

B - Distância da Classificação média para o valor nacional -1,87 2,29 -1,64 -1,86 -0,52 -0,52 -1,84 -0,85 

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% 5,82% 9,13% 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 85,11% 85,11% 81,47% 80,92% 74,81% 74,18% 77,95% 77,75% 

2.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 27,67% 27,67% 20,20% 31,90% 18,51% 21,65% 13,25% 21,2% 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 39,48% 39,48% 42,91% 29,73% 36,66% 44,16% 42,90% 40,14% 

3.º Ciclo 
A - Taxa de insucesso escolar 21,96% 21,96% 30,42% 23,27% 19,70% 14,37% 12,82% 19,73% 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 26,88% 26,88% 31,56% 25,07% 23,27% 32,31% 34,66% 29,43% 

Secundário 
A - Taxa de insucesso escolar 44,55% 44,55% 34,09% 40,86% 25,45% 27,73% 29,84% 33,78% 

B - Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 53,23% 53,23% 67,92% 42,00% 51,72% 39,33% 45,36% 48,75% 

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% 5,05% 7,88% 

3.º Ciclo 17,61% 17,61% 15,28% 10,86% 16,88% 8,21% 8,94% 12,75% 

Secundário 2,60% 2,60% 6,22% 6,19% 6,11% 5,20% 9,58% 5,42% 

4 - Indisciplina Número de medidas disciplinares por aluno 0,31 0,15 0,31 0,15 0,11 0,10 0,16 0,19 
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METAS GERAIS TEIP 2018-2021 

 

Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 
Partida 

(4) 

Meta Designação /N.º (s) da(s) 
ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Cultura de 
Escola e Lide-
ranças Peda-

gógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão Curri-
cular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcerias e 
Comunidade 

Medidas orga-
nizacionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucesso esco-
lar na avaliação 
interna/externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau de participação dos vários agentes da comunidade 
educativa na definição das ações a desenvolver pela 
Escola 

14,7% (5) 23,7% (5) atingir 20% (6) atingir 23% (6) 

Fazer + (I1FA4, I1FA5) ; Estar + (I1ES2); Ser + 

(I1SE1) 

Grau de diversidade das medidas organizacionais que 
visam a promoção do trabalho colaborativo 

 sem histórico Grau 3 Grau 4 Grau 5 Fazer+  (I1FA1=I1FA2; I2FA1; I3FA1) 

Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade 
educativa face às dinâmicas pedagógicas implementa-
das 

7,08/10  atingir 7,25/10  Atingir 7,5/10 
manter acima de 

7,5/10 

Fazer + (I1FA4, I1FA5) ; Estar + (I1ES2); Ser + 
(I1SE1) 
SubCrit.6.2+ Crit.5 

Taxa de insucesso escolar (1) 

1.º Ciclo 8,34% melhorar 2pp manter <=6,34%   Saber +  

2.º Ciclo 16,70% melhorar 0,5 pp  melhorar 0,5 pp melhorar 0,5 pp Saber + 

3.º Ciclo 14,25% melhorar 0,5 pp manter<=13,75% manter<=13,75% Saber + 

ES 30,49% melhorar 1pp manter<=29,49% atingir 29,0% Saber + 

Taxa de alunos com classificação positiva 
a todas as disciplinas 

1.º Ciclo 73,97% melhorar 2pp manter>=75,97% manter>=75,97% Saber + 

2.º Ciclo 44,06% manter 44,06% manter >= 4,06% manter>=44,06% Saber + 

3.º Ciclo 33,08% manter >=33,0% atingir>= 33,5% atingir >= 34, 0% Saber + 

ES 42,12% melhorar 1 pp atingir 43,5% atingir 44,0% Saber + 

Taxa de alunos que tiveram positiva nas 
provas finais 

9.º  - P 69,70% melhorar 2pp manter >=71,7% Mante r>= 71,7% Saber + 

9.º - MAT 24,90% melhorar 1,5 pp manter >=26,4% manter >=26,4% Saber + 

12.º - P 65,30% melhorar 1,5 pp manter >=66,8% manter >=66,8% Saber + 

12.º - MAT 54,80% melhorar 1,5 pp manter >=56,3% manter >=56,3% Saber + 

12.º - outra 77,40% manter >=7,40%  Manter >=77,4%  manter >=77,4%  Saber + 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 
Partida 

(4) 

Meta Designação /N.º (s) da(s) 
ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucesso esco-
lar na avaliação 
interna/externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrupção 
precoce do 

percurso esco-
lar 

 

Classificação média nas provas finais 

9.º  - P 2,92 manter>= de 2,9 manter>= de 2,9 manter>= de 2,9 Saber + 

9.º - MAT 2 manter>= de 2,0 manter>= de 2,0 manter>= de 2,0 Saber + 

12.º - P 10,24 manter >= 10,0 manter >= 10,0 manter >= 10,0 Saber + 

12.º - MAT 10,01 manter >= 10,0 manter >= 10,0 manter >= 10,0 Saber + 

12.º - outra 11,21 manter >= 11,0 manter >= 11,0 manter >= 11,0 Saber + 

Taxa de percursos diretos de sucesso 
entre os alunos da escola, em todas as 
ofertas educativas  

1.º Ciclo 

64% (fonte: 
infoescolas 
14-17) 

melhorar 2pp melhorar 2pp melhorar 2 pp Saber + 

2.º Ciclo 

66,7%(fonte: 
infoescolas 
14-17) 

melhorar 4pp melhorar 4pp manter>= 75% Saber + 

3.º Ciclo 

20% (fonte: 
infoescolas 
15-18) 

melhorar 5 pp melhorar 5pp manter >= 30% Saber + 

ES 

29,05% (fonte: 
infoescolas 
15-18) 

melhorar 1pp melhorar 1pp melhorar 1pp Saber + 

Taxa de alunos que melhoraram ou manti-
veram a média final das suas classifica-
ções, relativamente ao ano anterior 

1.º Ciclo sem histórico  atingir 25%  melhorar 1pp  melhorar 1pp Saber + 

2.º Ciclo sem histórico  atingir 25%  melhorar 1pp  melhorar 1pp Saber + 

3.º Ciclo sem histórico  atingir 30%  melhorar 1pp  melhorar 1pp Saber + 

ES sem histórico  atingir 25%  melhorar 1pp  melhorar 1pp Saber + 

Taxa de interrupção precoce do percurso 
escolar (2) 

1.º Ciclo 0 manter manter manter Estar+ 

2.º Ciclo 4,58 manter <= 5% manter <= 5% manter <= 5% Estar + 

3.º Ciclo 9,54 
manter <= 
9,54% 

atingir 9,5% atingir  9,0% Estar + 

ES 5,62 
manter <= 
5,62% 

atingir 5,5% manter <= 5,5% Estar + 
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Eixos Domínios Indicadores globais 
Ponto de 
Partida 

(4) 

Meta Designação /N.º (s) da(s) 
ação(ões) do PPM 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 
 
 

Práticas peda-
gógicas 

 
 
 
 

Envolvimento 
dos parceiros 

 
 
 
 
 

Envolvimento 
da comunidade 

Taxa de ocorrências disciplinares em 
contextos de sala de aula, face ao número 
total de ocorrências 

1.º Ciclo 42,20% melhorar 3pp melhorar 3 pp melhorar 1 pp Ser + 

2.º Ciclo 92,90% melhorar 5pp melhorar 5 pp melhorar 2 pp Ser + 

3.º Ciclo 94,50% melhorar 5pp melhorar 5 pp melhorar 5 pp Ser + 

ES 87,50% melhorar 5pp melhorar 5 pp melhorar 5 pp Ser + 

Média de faltas injustificadas por aluno (3) 

1.º Ciclo 0,80% melhorar 0,1pp melhorar 0,1pp melhorar 0,1 pp Estar + (ES1) 

2.º Ciclo 15,10% melhorar 2pp melhorar 2pp manter <= 10% Estar + (ES1) 

3.º Ciclo 13,20% melhorar 1pp melhorar 1pp manter <= 10% Estar + (ES1) 

ES 40,50% melhorar 3pp melhorar 3pp atingir  <=30% Estar + (ES1) 

Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade 
educativa relativamente ao clima de escola. 

6,8/10 melhorar 0,2 melhorar 0,2 melhorar 0,2 
Fazer + (I1FA4, I1FA5) ; Estar + (I1ES2); Ser + 
(I1SE1) 
(SubCrit. 7.1 + SubCrit 6.1) 

Taxa de participação dos Encarregados de Educação 
em ações promovidas pela UO 

56% melhorar 2 pp melhorar 2pp melhorar 2 pp Ser+ (SE2) 

Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na 
promoção das aprendizagens dos alunos 

7,4/10 melhorar 0,1 manter >= 7,5 manter >= 7,5 Ser+ (SE3) 

         (1) Considerar a percentagem de alunos retidos na avaliação no final do 3.º período. 

      (2) Considerar os alunos que interromperam precocemente o percurso escolar, ou seja, alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que abandonaram o sistema educativo. Os alunos excluídos por faltas são contabilizados apenas na taxa 
de insucesso escolar. 

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

     (4) Média dos últimos 3 anos ou resultados obtidos em 2017/2018 ou outra 

(5) Promover e executar pelo menos uma atividade promovida pelos alunos (Participação na decisão de propostas OPE) 
(6) Promover pelo menos uma atividade planeada com os EE e/ou alunos nos anos onde existe AFC (1º/ 2.º/ 5.º/7.º) 

As metas assinaladas a vermelho foram alteradas após a sua aprovação em Conselho Pedagógico, não estando ratificadas à data de 22 de julho de 2019. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Focalizando-nos numa preocupação pela GESTÃO de um clima de entendimento são e 

harmonioso, que vise a realização pessoal, cultural e social enquanto INDIVÍDUO da comunidade 

educativa, assim como, numa intenção de contribuir para os INTERESSES na formação de cidadãos 

livres, responsáveis, defensores dos valores de justiça, solidariedade e dignidade humanas e, da 

mesma forma, na vontade em promover o CONHECIMENTO numa sociedade muito mais informada, 

aberta e crítica e empenhada; estimulando e respeitando a diversidade sociocultural existente nas 

várias áreas e comunidades e numa perspetiva multicultural; seguem-se numa visão mais específica 

deste PPM os seguintes objetivos:  

                 INTERESSES INDIVÍDUO 

GESTÃO CONHECIMENTO 

Saber + Fazer + 

Estar + Ser    + 
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Saber + 

• Ajustar as metodologias e as estratégias de ensino/ aprendizagem em função da análise e 

reflexão efetuadas em reunião de grupo disciplinar/ conselhos de docentes/ conselhos de 

turma; 

• Diminuir o insucesso escolar de forma sustentada; 

• Prestar um ensino que promova aprendizagens significativas; 

• Diversificar estratégias de ensino e aprendizagem. 

Fazer + 

• Divulgar de forma adequada/ assertiva o PE, PAA ou outros documentos estruturantes a 

todos os agentes que dele dependem; 

• Incentivar a eficácia do desempenho docente. 

Estar + 

• Ajustar a oferta educativa (formal e informal) aos interesses dos alunos. 

Ser + 

• Incrementar a participação dos Encarregados de Educação; 

• Desenvolver a eficácia e a qualidade do atendimento aos Encarregados de Educação; 

• Estabelecer melhorando uma rede de acordos / parcerias com outras organizações. 
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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 (Common Assessment 

Framework/ CAF Educação 2013) os pontos fortes e áreas de melhoria que seguidamente se 

identificam. 
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ANÁLISE POR CRITÉRIO 

Critério 1 – Liderança 

Critério 1 - Liderança 
Pontuação final do 

Agrupamento 
70 

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 
 Mecanismos de auscultação e negociação com a comunidade escolar, em apoio à tomada de decisão; 

 Articulação entre os vários órgãos de gestão. 
 

1.2 

 Procedimentos operacionais necessários ao acompanhamento, monitorização e avaliação dos alunos e do modo de 
funcionamento do agrupamento. 

 Definição de metas e objetivos mensuráveis ao nível dos processos e resultados. 

 Desenvolvimento de ações que contribuem para a relação entre alunos/ crianças e o Pessoal Não Docente. 

 Gestão e organização do trabalho do Pessoal Não Docente. 

 

1.3 

 Mecanismos de avaliação das necessidades e satisfação dos diferentes elementos da comunidade educativa. 

 Disponibilidade da Direção para ouvir as questões/ problemas e tratá-las em tempo útil. 

 Orientações do que há a melhorar e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Pessoal Não Docente. 

 

1.4  Existência de protocolos e parcerias com organizações exteriores à escola  

SC                                                                                                                                                          Oportunidades de melhoria  

1.1 

 Divulgar a missão, objetivos do Agrupamento, explicitados no Projeto Educativo, e informar o Pessoal Não Docente acerca das 
decisões. 

 Intensificar a articulação entre os vários órgãos de gestão do Agrupamento. 

 Representatividade das opiniões e interesses da comunidade educativa no Conselho Geral. 

 Desenvolvimento, por parte da Direção, de mecanismos de auscultação e negociação com a comunidade escolar, em apoio à 
tomada de decisão. 

 Envolver o Pessoal Não Docente na missão e objetivos do agrupamento explicitados no Projeto Educativo. 

 

1.2 

 Reforçar o desenvolvimento de ações que contribuem para a relação entre alunos/ crianças e o Pessoal Não Docente. 

 Definição de medidas promotoras da melhoria dos serviços tendo por base a análise dos resultados pelo Pessoal Não Docente e 
respetivos Coordenadores. 

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

 

1.3 

  Supervisionar, acompanhar e apoiar as práticas pedagógico-didáticas pelos Coordenadores de Departamento/ Grupo 
Disciplinar/ Ano/ Escola. 

  Adequação dos mecanismos de avaliação das necessidades e satisfação dos diferentes elementos da comunidade educativa. 

 Continuar a reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Pessoal Não Docente e a orientar o que há a melhorar. 
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Critério 2 – Planeamento e estratégia 

Critério 2 - Planeamento e estratégia 
Pontuação final do 

Agrupamento 
71 

Como o Agrupamento 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.  

SC                                                                                                                                                                                  Pontos fortes   

2.1 

 Definição, por parte da Direção e Órgãos de Gestão Pedagógica, de indicadores chave de desempenho que permitem medir, 
anualmente, o desempenho e evolução do Agrupamento  

 Avaliação, por parte da Direção e do Conselho Pedagógico, da eficácia das iniciativas desenvolvidas. 

 Comunicação aos funcionários dos objetivos, critérios de gestão e orientações quanto aos procedimentos e tarefas. 

 

2.2 
 Análise, por parte dos Coordenadores/ Diretor de Turma e respetivas equipas de docentes, do processo de ensino-aprendizagem e 

definição de estratégias para atingir os objetivos. 

 

2.3 

 Envolvimento dos docentes na avaliação periódica ou final do Plano Anual de Atividades. 

 Utilização da avaliação das ações (PAA, PPM, planificações, horários) como fator de correção/ regulação no planeamento do ano 
seguinte. 

 Meios de comunicação interna para divulgar objetivos, planos e atividades do Agrupamento. 

 Envolvimento do Pessoal Não Docente nos objetivos e estratégias do Agrupamento. 

 

2.4 
 Modernização e inovação definida nos vários documentos orientadores. 

 Envolvimento do Pessoal Não Docente, nas áreas da sua responsabilidade, através da apresentação de propostas de melhoria. 

 

SC                                                                                                                                                           Oportunidades de melhoria  

2.1 
 Prática de divulgação do esforço e sucesso profissional dos docentes e o seu contributo para a melhoria contínua, como forma de 

incentivar e manter o desenvolvimento e responsabilidade. 

 

2.2 
 Implicar o Pessoal Não Docente na estratégia do Agrupamento chamando-os a avaliar o funcionamento dos serviços e funções da 

sua área de responsabilidade. 

 

2.3 
 Envolver alunos/crianças e Encarregados de Educação nas práticas de avaliação da organização e PAA. 

 Fortalecer o envolvimento do Pessoal Não Docente de modo a que estes assumam os objetivos e estratégias do Agrupamento 
como seus. 

 

2.4  Estratégia de modernização e inovação definida nos vários documentos orientadores.  
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Critério 3 – Pessoas 

Critério 3 - Pessoas  
Pontuação final do 

Agrupamento 
70 

Como o Agrupamento 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.  

SC                                                                                                                                                                                 Pontos fortes  

3.1 

 Implicação dos docentes, por parte da Direção, na estratégia do Agrupamento. 

 Gestão dos recursos humanos por parte da Direção. 

 Definição e aplicação de critérios claros na distribuição do serviço e definição dos horários, de modo a estimular a melhoria do 
trabalho desenvolvido. 

 

3.2 
 Gestão do processo ensino/aprendizagem e de integração e apoio aos docentes por parte das hierarquias intermédias. 

 Incentivo e facilitação da frequência de ações de formação por parte do Pessoal Não Docente, como motivação para o seu 
aperfeiçoamento profissional. 

 

3.3 

 Avaliação sistemática do modo como está a decorrer o processo educativo e definição das adaptações necessárias em sede de 
Conselho de Turma/ Ano/ Docentes/ Equipa Técnica. 

 O trabalho de equipa e a autorresponsabilização entre os docentes por parte das lideranças intermédias. 

 Promoção do trabalho em equipa junto do Pessoal Não Docente. 

 

SC                                                                                                                                                              Oportunidades de melhoria  

3.1  Processo de avaliação do desempenho dos funcionários de modo a incentivar a melhoria da qualidade do seu trabalho.  

3.2  Reconhecimento do esforço e sucesso das pessoas como forma de incentivo ao seu envolvimento e responsabilidade.  

3.3 
 Intensificar o trabalho de equipa e a autorresponsabilização entre os docentes por parte das lideranças intermédias. 

 Promoção de uma cultura de abertura, incentivando e motivando o Pessoal Não Docente a empenhar-se na melhoria contínua do 
Agrupamento. 
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Critério 4 – Parcerias e recursos 

Critério 4 - Parcerias e recursos  
Pontuação final do 

Agrupamento 
73 

Como o Agrupamento 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.  

SC                                                                                                                                                                                   Pontos fortes  

4.1 
 Estabelecimento de protocolos e acordos de cooperação/ associação com outras associações educativas, na procura de soluções 

conjuntas de melhoria dos métodos de ensino e aprendizagem.  

4.2  Promoção do trabalho colaborativo dentro da comunidade escolar.  

4.3 

 Gestão, contabilização dos custos dos projetos e disponibilização dos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das 
atividades planeadas de cada Departamento para o cumprimento do PAA e do PPM. 

 Gestão dos recursos atribuídos (humanos e financeiros) de modo a rentabilizá-los para a melhoria da qualidade do trabalho do 
Pessoal Não Docente. 

 

4.4 
 Serviços de informação acessíveis a toda a comunidade educativa. 

 Disponibilização atempada da informação necessária ao desempenho das funções do Pessoal Docente e Não Docente. 
 

4.5 
 Utilização das novas tecnologias e BE/CRE como recurso pedagógico e instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Utilização das novas tecnologias no apoio à melhoria do serviço prestado e dos processos administrativos. 
 

4.6  Gestão das instalações, espaços e equipamentos de acordo com as necessidades e funcionalidades dos serviços.  

SC                                                                                                                                                                            Oportunidades de melhoria  

4.1 
 Desenvolver e aprofundar a rede de acordos e parcerias com outras organizações no sentido de apoiar o desempenho do Pessoal 

Não Docente.  

4.3 

 Disponibilização, pela Direção, dos recursos financeiros (de que dispõe) necessários ao desenvolvimento das atividades planea-
das de cada Departamento para o cumprimento do PAA e do PPM. 

 Gestão dos recursos atribuídos (humanos e financeiros) de modo a rentabilizá-los para a melhoria da qualidade do trabalho do 
Pessoal Não Docente. 

 

4.4 
 Disponibilização, por parte das estruturas de orientação educativa, da informação necessária ao desempenho das funções docen-

tes.  

4.6  Administrar as instalações, espaços e equipamentos de acordo com as necessidades e funcionalidades dos serviços.  
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Critério 5 – Processos 

Critério 5 - Processos  
Pontuação final do 

Agrupamento 
77 

Como o Agrupamento 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. 

SC                                                                                                                                                                                   Pontos fortes 

5.1 

 Análise e reflexão crítica, por parte da Direção em articulação com os órgãos de gestão pedagógica do Agrupamento, acerca dos 
resultados obtidos, procurando a inovação e melhoria contínua. 

 Adequação e ajuste das metodologias e estratégias de ensino/ aprendizagem, dos critérios e instrumentos de avaliação em função 
da análise e reflexão efetuadas pelos docentes nas reuniões de Departamento/ Grupo Disciplinar/ Conselho de Docentes. 

 Ação do Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma no incentivo aos professores do Conselho de Turma/ Conselho de Docentes 
em conhecerem os alunos em toda a sua dimensão, por forma a melhorarem os processos de ensino/ aprendizagem. 

 Acompanhamento por parte dos Órgãos de Gestão e Administração dos esforços de melhoria dos serviços. 

 Ação do Pessoal Não Docente para a concretização dos objetivos delineados pela gestão. 

5.2 

 Adequação das planificações a cada turma em termos de conteúdos, de acordo com as características específicas dos alunos e as 
competências a desenvolver. 

 Registo sistemático dos progressos dos alunos ao nível da aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de competências, atitu-
des e valores. 

 Diversidade de métodos de trabalho, em sala de aula, procurando rentabilizar as diferentes capacidades, hábitos de estudo e 
motivação dos alunos. 

 Ação do Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma na implicação dos Encarregados de Educação no sucesso escolar dos seus 
educandos. 

 Identificação e estabelecimento de prioridades, por parte da Direção e Coordenadores do Pessoal Não Docente, tendo em vista a 
melhoria contínua dos serviços prestados aos Alunos e Encarregados de Educação. 

5.3 

 Promoção e regulação, por parte dos órgãos e estruturas de orientação educativa, das estratégias e metodologias de promoção do 
sucesso educativo. 

 Envolvimento dos alunos/ crianças na inovação dos processos de ensino/ aprendizagem. 

 Organização (forma flexível e reajustável) do trabalho a desenvolver pelo Pessoal Não Docente tendo em vista a melhoria da 
eficácia dos serviços e a criação dum bom ambiente entre todos. 

SC                                                                                                                                                          Oportunidades de melhoria 

5.1 
 Ajuste das metodologias e estratégias de ensino/ aprendizagem em função da análise e reflexão efetuadas em reunião de grupo 

disciplinar/ conselho de docentes. 

5.3  Intensificação do envolvimento dos alunos/ crianças na inovação dos processos de ensino/ aprendizagem. 
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Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos/ clientes 

Critério 6 - Resultados orientados para os cidadãos/clientes 
Pontuação final do 

Agrupamento 
75 

O que o Agrupamento 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.  

SC                                                                                                                                                                                  Pontos fortes   

6.1 

 Exigência e modo como o Agrupamento se organiza para a preparação dos alunos e melhoria dos resultados (estratégias e 
atividades realizadas; trabalhos de casa; aulas de apoio; visitas de estudo). 

 Acompanhamento e apoio dos Docentes e Diretor de Turma aos Alunos. 

 Informações prestadas aos Alunos acerca do seu desempenho. 

 Informações prestadas aos Alunos e Encarregados de Educação (programa, planificação, critérios de avaliação, assiduidade, 
comportamento e aproveitamento, opções escolares, saídas profissionais, direitos e deveres; regras de funcionamento,…). 

 Relacionamento alunos/ professores. 

 Promoção de um ambiente seguro no espaço escolar. 

 Planificação dos apoios educativos de forma a corresponderem às necessidades manifestadas pelos alunos e monitorização dos 
mesmos. 

 Qualidade do atendimento aos Encarregados de Educação e alunos. 

 Divulgação do Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades. 

 Organização e funcionamento da Escola. 

 Condições físicas e/ou de segurança das salas de aula, espaços desportivos e recreios. 

 Qualidade do trabalho desenvolvido pelo Direção. 

 Papel das aulas de apoio na melhoria dos resultados escolares. 

 Disponibilização de atividades de enriquecimento curricular e o seu contributo para a melhoria do desempenho dos alunos. 

 Adequação e conhecimento dos horários de funcionamento dos espaços e serviços. 

 Qualidade do funcionamento dos serviços administrativos e da reprografia. 

 Opinião global acerca da Escola. 

 

6.2 

 Informações prestadas aos Alunos e Encarregados de Educação (critérios de avaliação, assiduidade, comportamento e 
aproveitamento, opções escolares, saídas profissionais, direitos e deveres; regras de funcionamento,…). 

 Participação dos Alunos e seus representantes nas atividades e vida da Escola (opiniões, sugestões, críticas). 

 Utilização da BE/CRE pelos alunos. 

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

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

 Segurança e o acompanhamento na escola sentido pela maioria dos alunos e EE 

 Qualidade de atendimento aos EE 

 Qualidade do funcionamento dos serviços administrativos. 

 Preparação dos alunos para o prosseguimento de estudos/ vida ativa. 

 Papel das opiniões dos Encarregados de Educação relativamente ao funcionamento das Escolas. 

 Relacionamento entre Pessoal Não Docente e Pessoal Docente e alunos. 

 Participação, por sua iniciativa, e acompanhamento regular das atividades escolares dos educandos por parte dos Encarregados 
de Educação. 

 Representatividade da Associação de Pais do Agrupamento. 
 

 

 

SC                                                                                                                                                           Oportunidades de melhoria  

6.1 

 Adequação dos cursos e disciplinas ou áreas (curriculares e não curriculares) oferecidas pela Escola aos interesses dos alunos. 

 Organização e funcionamento da Escola. 

 Melhorar as condições físicas e/ou de segurança das salas de aula, espaços desportivos e recreios. 

 Aulas de apoio na melhoria dos resultados escolares. 

 Comunicação e adequação dos horários de funcionamento dos espaços e serviços. 

 Qualidade do bar e refeitório. 
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Critério 6 - Resultados orientados para os cidadãos/clientes 
Pontuação final do 

Agrupamento 
75 

 Comportamento dos alunos dentro e fora das aulas. 

6.2 

 Papel das opiniões dos Encarregados de Educação relativamente ao funcionamento das Escolas. 

 Participação e acompanhamento regular dos Encarregados de Educação, por sua iniciativa, das atividades escolares dos seus 
educandos. 

 Qualidade da preparação dos alunos nos seus resultados escolares. 

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

 Aumentar a representatividade da Associação de Pais do Agrupamento. 

 Resolução das situações de indisciplina. 

 Incentivar a participação dos Alunos e seus representantes na vida da Escola (sugestões, críticas).  

 Incentivar a utilização da BE/CRE pelos alunos. 

 

 

Critério 7 – Resultados relativos às pessoas 

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. 
 

SC                                                                                                                                                                                 Pontos fortes 
 

7.1 

 Envolvimento do Pessoal Docente no desempenho das suas funções e relacionamento com os alunos. 

 Satisfação do Pessoal Docente em lecionar no Agrupamento. 

 Encorajamento à inovação e desenvolvimento de práticas educativas/ intervenções de qualidade. 

 Circulação da informação entre Direção e Pessoal Não Docente. 

 

7.2 

 Participação dos Docentes/ Técnicos Especializados na construção das decisões sobre o Projeto Educativo, Plano Anual de 

Atividades e Regulamento Interno. 

 Informação periódica do grau de satisfação do Pessoal Docente/ Técnicos Especializados e sua motivação. 

 Integração e formação inicial aos novos funcionários. 

 Participação do Pessoal Não Docente nos trabalhos dos órgãos e estruturas que integram. 

 Participação dos funcionários nos órgãos em que estão envolvidos 

 Partilha formal de experiências (formação profissional) entre Pessoal Não Docente. 

 

SC                                                                                                                                                          Oportunidades de melhoria  

7.1  Qualidade das condições de trabalho.  

7.2 
 Fortificar a partilha formal de experiências (formação profissional) entre Pessoal Não Docente. 

 Medição periódica do grau de satisfação do Pessoal Docente/ Técnicos Especializados e sua motivação. 
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Critério 8 – Impacto na sociedade 

Critério 8 
Impacto na sociedade  

Pontuação final do 
Agrupamento 

79 

O grau de intervenção que tem o Agrupamento 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. 
 

SC                                                                                                                                                                                Pontos fortes 
 

8.1 

 Divulgação, através do sítio da Internet, das atividades e outras informações de interesse para a comunidade. 

 Imagem Global do Agrupamento na comunidade. 

 Apoio e reconhecimento por parte da Administração local. 

 

8.2 

 Empenhamento do Agrupamento na melhoria do nível educativo e formativo da comunidade. 

 Incentivo à participação da comunidade nas atividades realizadas no Agrupamento. 

 Desenvolvimento de projetos de índole lúdica, social, ambiental e cultural, fora do horário letivo. 

 Desenvolvimento de competências cívicas nos Alunos/ Crianças através de projetos socias 

 

SC                                                                                                                                                          Oportunidades de melhoria 
 

8.1 -------------------  

8.2 ------------------  
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Critério 9 – Resultado do desempenho chave 

Critério 9 - Resultados do Desempenho chave 
Pontuação final do 

Agrupamento 
72 

Os resultados alcançados pelo Agrupamento face aos objetivos delineados no Projeto Educativo e aos recursos utilizados. 

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

9.1 Resultados externos. 

9.2 Resultados internos. 

SC                                                                                                                                                                                 Pontos fortes 

9.1 
 Oferta Educativa do Agrupamento. 

 Acompanhamento do percurso dos seus alunos relativamente ao prosseguimento de estudos e/ou integração na vida ativa. 

 Organização interna do Agrupamento e promoção da eficácia dos seus processos. 

9.2 

 Envolvimento do Pessoal Docente na procura de uma economia dos recursos financeiros sem diminuição da qualidade do serviço 
prestado. 

 Ambiente das diferentes escolas e a sua contribuição para o desenvolvimento de uma cultura de Agrupamento. 

 Atuação da Direção e o seu papel no desenvolvimento da autoestima do Pessoal Não Docente. 

 Resultados escolares e obtenção de sucesso escolar. 

 Melhoria das instalações e equipamentos. 

 Reflexão e adequação das metodologias/ práticas a partir da avaliação dos resultados/ aprendizagens e dos apoios prestados. 

SC                                                                                                                                                           Oportunidades de melhoria 

9.2 

 Melhoria dos resultados escolares e obtenção de sucesso escolar. 

 Instalações e equipamentos. 

 Intensificar a reflexão e adequação das metodologias/ práticas a partir da avaliação dos resultados/ aprendizagens e dos apoios 
prestados. 

 Reforçar a atuação da Direção e o seu papel no desenvolvimento da autoestima do Pessoal Não Docente. 
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ANÁLISE SWOT 

 

 

 

 

 

 

PONTOS FORTES (STRENGTHS) 

 

S1 O modelo de autoavaliação e as práticas de monitorização dos resultados escolares 

S2 A liderança e disponibilidade da direção 

S3 Projetos de melhoria das aprendizagens no âmbito do Português e da matemática 

S4 Estratégias de prevenção/ remediação da indisciplina e abandono escolar 

S5 Oferta educativa abrangente dando resposta às necessidades da comunidade educativa 

S6 Ações desenvolvidas pelo gabinete de apoio ao aluno e à família (GAAF) 

S7 Envolvimento da comunidade da comunidade educativa no processo de autoavaliação 

S8 Relações interpessoais facilitadoras de um bom clima de trabalho 

S9 Relevância das hierarquias intermédias no processo ensino aprendizagem e na promoção do 
sucesso escolar 

S10 Envolvimento da comunicação educativa na promoção do sucesso escolar 

S11 Práticas de inclusão social e educativa: unidade de Multideficiência e práticas da educação especial 
e projetos da ação social 

S12 Diversidade e qualidade da oferta formativa 

S13 Sensibilização para a inclusão das artes/expressões no processo de ensino 

 

PONTOS FRACOS (WEAKNESSES) 

 

W1 Projetos de articulação entre os vários ciclos e currículos 

W2 Trabalho experimental na área das ciências 

W3 Sucesso escolar - Taxa de transição/conclusão, qualidade do sucesso 

W4 Graus de absentismo 

W5 Indisciplina dentro e fora da sala de aula 

W6 Envolvimento dos Encarregados de Educação no processo educativo dos seus educandos 

W7 Baixas expetativas face à escola pelos alunos 

W8 Número de funcionários insuficientes para a dinamização dos espaços/atividades do agrupamento 

W9 Insuficiente implicação da análise dos resultados escolares na conceção e concretização do 
trabalho pedagógico 

W10 Avaliação formativa enquanto medida geradora de informação de retorno e reguladora do processo 
de ensino e de aprendizagem 

W11 Articulação entre ações desenvolvidas integrando-as numa estratégia/cultura conjuntas 
 

W12 Divulgação e apropriação dos documentos orientadores pelos diferentes setores da comunidade 
educativa 
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OPORTUNIDADES (OPORTUNITIES) 

 

O1 Estabelecimento e parcerias com entidades externas (Associações, empresas, etc…)  

O2 Participação ativa da associação de pais e Encarregados de Educação 

O3 Reforço das parcerias com a autarquia e com outras instituições do concelho e da região  

O4 Projetos externos a que o agrupamento se possa candidatar 

 

AMEAÇAS (THREATS) 

 

A1 Mobilidade da população maioritariamente estrangeira 

A2 Política de redução/rentabilização dos recursos 

A3 Desemprego/dificuldades socioeconómicas 

A4 Decréscimo da população estudantil em função da mobilidade de alunos entre agrupamentos 

A5 Falta de alguns equipamentos/recursos em algumas escolas  

A6 Instabilidade social 

A7 Instabilidade das políticas educativas  

 
 

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. 
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A prioridade definida obedece à pontuação total obtida em cada oportunidade de 

melhoria. 

Em pontuações totais com o mesmo valor, foi estabelecido que a priorização dos níveis de 

pontuação nas oportunidades de melhoria obedece aos seguintes fatores de ponderação: 

- Ponderação/ Prioridade mais elevada  IMPACTO; 

- Ponderação/ Prioridade intermédia  CAPACIDADE; 

- Ponderação/ Prioridade menos elevada  SATISFAÇÂO; 

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 1.1 
Intensificar a articulação entre os vários órgãos de 
gestão do Agrupamento 5 5 5 125 

1 1.2 
Estabelecer, anualmente, metas e objetivos mensuráveis 
quer ao nível dos processos quer dos resultados. 

5 5 5 125 

5 1.1 
Divulgar a missão, objetivos do Agrupamento, 
explicitados no Projeto Educativo, e informações acerca 
das decisões junto do Pessoal Não Docente. 

3 5 5 75 

4 1.3 

Adequar os mecanismos de avaliação das necessidades 
e satisfação dos diferentes elementos da comunidade 
educativa. 

5 3 5 75 

3 1.3 

Continuar a reconhecer o trabalho desenvolvido pelo 
Pessoal Não Docente e a orientar o que há a melhorar. 

 

5 5 3 75 

 C2 PLANEAMENTO ESTRATÉGIA 
 

 
  

1 2.1 

Prática de divulgação do esforço e sucesso profissional 
dos docentes e o seu contributo para a melhoria 
contínua, como forma de incentivar e manter o 
desenvolvimento e responsabilidade. 

5 3 5 75 

2 2.3 
Envolver alunos/crianças e Encarregados de Educação 
nas práticas de avaliação da organização e PAA. 3 5 3 45 

3 2.2 
Implicar o Pessoal Não Docente na estratégia da escola 
chamando-os a avaliar o funcionamento dos serviços e 
funções da sua área de responsabilidade. 

3 3 3 27 

3 2.3 
Fortalecer o envolvimento do Pessoal Não Docente de 
modo a que estes assumam os objetivos e estratégias 
do Agrupamento como seus. 

3 3 3 27 

5 2.4 
Estratégia de modernização e inovação definida nos 
vários documentos orientadores. 

5 3 1 15 
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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) 

 C3 PESSOAS 
 

 
  

1 3.2 
Reconhecimento do esforço e sucesso das pessoas 
como forma de incentivo ao seu envolvimento e 
responsabilidade. 

5 5 5 125 

1 3.3 

Intensificar o trabalho de equipa e a 

autorresponsabilização entre os docentes por parte das 

lideranças intermédias. 
5 5 5 125 

3 3.1 
Processo de avaliação do desempenho dos funcionários 
de modo a incentivar a melhoria da qualidade do seu 
trabalho. 

5 3 3 45 

4 3.3 
Promoção de uma cultura de abertura, incentivando e 
motivando o Pessoal Não Docente a empenhar-se na 
melhoria contínua do Agrupamento. 

3 3 1 9 

 C4 PARCERIAS E RECURSOS 
 

 
  

1 4.4 
Disponibilização, por parte das estruturas de orientação 
educativa, da informação necessária ao desempenho 
das funções docentes. 

5 5 5 125 

3 4.3 

Disponibilização, pela Direção, dos recursos financeiros 
(de que dispõe) necessários ao desenvolvimento das 
atividades planeadas de cada Departamento para o 
cumprimento do PAA e do PPM. 

3 3 5 45 

2 4.3 
Gestão dos recursos atribuídos (humanos e financeiros) 
de modo a rentabilizá-los para a melhoria da qualidade 
do trabalho do Pessoal Não Docente. 

5 3 5 45 

4 4.6 
Administrar as instalações, espaços e equipamentos de 
acordo com as necessidades e funcionalidades dos 
serviços. 

3 3 3 27 

5 4.1 
Desenvolver e aprofundar a rede de acordos e parcerias 
com outras organizações no sentido de apoiar o 
desempenho do Pessoal Não Docente. 

3 3 1 9 

 C5 PROCESSOS 
 

 
  

1 5.1 
Ajuste das metodologias e estratégias de ensino/ 
aprendizagem em função da análise e reflexão efetuadas 
em reunião de grupo disciplinar/ conselho de docentes. 

5 5 5 125 

2 5.3 
Intensificação do envolvimento dos alunos/ crianças na 
inovação dos processos de ensino/ aprendizagem. 

5 3 3 45 

 C6 
RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS 
CIDADÃOS/CLIENTES  

 
  

1 6.1 
Adequação dos cursos e disciplinas ou áreas 
(curriculares e não curriculares) oferecidas pela Escola 
aos interesses dos alunos. 

5 5 5 125 

1 6.1 Aulas de apoio na melhoria dos resultados escolares. 5 5 5 125 

1 6.2 
Qualidade da preparação dos alunos nos seus 
resultados escolares. 

5 5 5 125 
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P
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C
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Priorização de ações de melhoria 
Impacto * 

(a) 

Capacidade* 

(b) 

Satisfação* 

(c) 

Pontuação 

(axbxc) 

4 6.1 Comportamento dos alunos dentro e fora das aulas. 5 3 5 75 

4 6.2 Resolução das situações de indisciplina. 5 3 5 75 

 C7 RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS 
 

 
  

1 7.2 
Medição periódica do grau de satisfação do Pessoal 
Docente/ Técnicos Especializados e sua motivação. 

5 5 5 125 

3 7.1 Qualidade das condições de trabalho. 3 1 3 9 

2 7.2 
Fortificar a partilha formal de experiências (formação 
profissional) entre Pessoal Não Docente. 

3 3 1 9 

 C8 IMPACTO NA SOCIEDADE 
 

 
  

 - - - - - - 

 C9 RESULTADOS DO DESEMPENHO CHAVE     

1 9.2 
Melhoria dos resultados escolares e obtenção de 
sucesso escolar. 

5 5 5 125 

1 9.2 
Intensificar a reflexão e adequação das metodologias/ 
práticas a partir da avaliação dos resultados/ 
aprendizagens e dos apoios prestados. 

5 5 5 125 

3 9.2 
Reforçar a atuação da Direção e o seu papel no 
desenvolvimento da autoestima do Pessoal Não 
Docente. 

3 3 5 45 

4 9.2 Instalações e equipamentos. 3 3 3 27 
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VISÃO GLOBAL –PLANO DE CONVERGÊNCIAS/SIMPLIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA DO PPM 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber + Fazer + 

Estar + Ser + 

GESTÃO 
o Pequeno cientista; 
o Saber + matemática  
o Espaço Varius (registo e análise 

de dados) 
o Articulação entre ciclos e 

departamentos; 
o Monitorização e avaliação; 
o Procedimentos operacionalização 

e comunicação; 
o Requalificação dos espaços 

escolares 

 
o Integrar; 
o Animação viva; 
o Espaço Varius; 
o Saúde e bem estar; 
o Ser a sentir; 
o Ser família; 
o Educar para a cidadania; 

 
 
 
 
 
INTERESSES 

CONHECIMENTO 
o Integrar; 
o Pequeno cientista; 
o Cumplicidades; 
o Saber + matemática; 
o Saber + português; 
o Raiz; 
o Rumo ao sucesso; 

o Integrar; 
o Animação viva;  
o Espaço Varius;  
o Saúde e bem estar; 
o Ser a sentir; 
o Articulação entre ciclos e 

departamentos; 
o Procedimentos, operacionalização 

e comunicação; 
o Nossa escola… nossa esperança;  
o Orquestra Bora Nessa; 
o Cante Alentejano; 

 
INDIVÍDUO 
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VISÃO GLOBAL – PPM 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber + 

Eixo II - Gestão Curricular; Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas; Eixo III - Parcerias e Comunidade. 

Fazer + Estar + 

 

Ser + 

FA1. Fomentar/aperfeiçoar os processos de a autonomia, 

flexibilização e articulação do currículo; 

FA2. Promover o trabalho colaborativo; 

FA3. Monitorizar as ações do agrupamento; 

FA4. Gerir a comunicação como forma de dar transparência à gestão 

e compartilhar princípios, valores e objetivos do projeto educativo; 

FA5. Promover momentos de valorização e capacitação; 

 

 

ES1. Prevenir comportamentos de risco 

associados às problemáticas do abandono, 

absentismo, indisciplina e de saúde; 

 

ES2. Promover uma educação para a 

cidadania e capacitar as crianças e alunos 

na gestão dos seus problemas pessoais e 

sociais. 

 

Esta ação está direcionada para o planeamento e 
operacionalização de atividades que contribuem de 
forma significativa para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das aprendizagens dos alunos, 
atendendo às componentes prático-pedagógica e 
de apoio. 

 

 

Esta ação visa promover o trabalho colaborativo entre os docentes/ 
técnicos especializados e a articulação entre ciclos, níveis e 
disciplinas. Com esta ação pretende-se aperfeiçoar o processo de 
ensino/ aprendizagem e valorizar todos os seus intervenientes.  

 

 

Esta ação está orientada para a prevenção e 

intervenção nas problemáticas associadas à 

saúde, abandono, absentismo e indisciplina. 

PPM 2018-2021 – Desenho global do Plano Plurianual de Melhoria 

Diagnóstico: nos domínios das componentes prático-pedagógicas, de apoio, articulação, processos avaliativos identificam-se as principais fragilidades: abandono 

escolar, assiduidade irregular; algumas situações de indisciplina; aproveitamento escolar pouco satisfatório; reduzida participação dos Pais e Encarregados de Educação 

na vida Escolar dos seus Educandos; práticas pouco consolidadas de articulação vertical e horizontal dos currículos; práticas pouco generalizadas de trabalho 

colaborativo, em particular no que respeita ao planeamento e concretização do processo de ensino e de avaliação das aprendizagens.  

Eixo II - Gestão Curricular; 

Esta ação apresenta um carácter global que visa 

implicar os diferentes agentes educativos no 

percurso escolar e profissional dos alunos. 

Focado no contexto social em que o 

agrupamento de insere pretende-se com a 

mesma o reforço da coesão social e a igualdade 

de oportunidades.  

SA1. Desenvolver a atividade prática e de cariz 

experimental com vista a fomentar nas crianças e 

nos alunos uma atitude científica e investigativa; 

 

SA2. Melhorar a qualidade das aprendizagens e 

dos resultados/ desempenhos escolares e 

consequentes taxas transição; 

 

SA3. Promover a diferenciação pedagógica em 

grupos de alunos de diferentes naturezas; 

 

 

 

 

 

SE1.Promover a inclusão das crianças e dos 

alunos nos diferentes domínios; 

 

SE2. Envolver e implicar a família no processo 

educativo; 

 

SE3. Estabelecer pontes entre a escola e a 

comunidade, que facilitem a transição dos alunos 

para a vida ativa e que desmistifiquem o estigma 

social. 

 

INTERESSES INDIVÍDUO 

GESTÃO CONHECIMENTO 

S
a
b
e
r
 
+ 

F
a
z
e
r
 
+ 

E
s
t
a
r
 
+ 

S
e
r
    
+ 
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PLANO DE AÇÃO – DESENHO GLOBAL   SABER+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo II - Gestão Curricular 

PPM 2018-2021 – Desenho global da ação de melhoria – SABER+ 

Descrição: Esta ação está direcionada para o planeamento e operacionalização de atividades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
aprendizagens dos alunos, atendendo às componentes prático-pedagógica e de apoio.        

 
Domínios: Sucesso escolar na avaliação interna/ externa; práticas 
pedagógicas 

Áreas/ Problemas: 

 

 Objetivos gerais do PMM:  

 

Objetivos gerais do PE:  

 
 Aproveitamento escolar pouco satisfatório; 

 

 Práticas pouco generalizadas de trabalho colaborativo, em 
particular no que respeita ao planeamento e concretização do 
processo de ensino e de avaliação das aprendizagens. 

 

 Ajustar as metodologias e as estratégias de ensino/ aprendizagem em função da 

análise e reflexão efectuadas em reunião de grupo disciplinar/ conselhos de docen-

tes/ conselhos de turma; 

 Diminuir o insucesso escolar de forma sustentada; 

 Prestar um ensino que promova aprendizagens significativas; 

 Diversificar estratégias de ensino e aprendizagem. 

Público alvo: crianças e alunos do agrupamento 

 Melhorar os resultados escolares:  
 
- Reduzir a taxa de insucesso escolar; 
- Melhorar a eficácia dos apoios prestados; 
- Garantir a qualidade das aprendizagens; 
- Subir a média das classificações internas por 
disciplina. 

 
Objetivos específicos da ação :  

 

Indicadores:  

 

Resultados esperados  

 

Ponto de Partida 

 SA1. Desenvolver a atividade prática e 
de cariz experimental com vista a 
fomentar nas crianças e nos alunos 
uma atitude científica e investigativa. 

I1SA1. Taxa de atividades práticas/ experimentais realizadas nas disciplinas alvo; 
I2SA2. Taxa de alunos que tiveram positiva nas disciplinas alvo / e na prática experimental; 
I3SA3. Grau de satisfação dos alunos face ao impacto da atividade pratica/ experimental nas suas 

aprendizagens (amostra). 

RE1SA1.  

RE1SA1.  

RE1SA1.  

PP1SA1. 

PP2SA1. 

PP3SA1. 

SA2. Melhorar a qualidade das 
aprendizagens e dos resultados/ 
desempenhos escolares e  

I1SA2. Taxa de insucesso escolar / Taxa de transição; 
I2SA2. Taxa de alunos com classificação positiva em todas as disciplinas; 
I3SA2. Taxa de alunos que tiveram positiva nas provas finais; 
I4SA2. Classificação média nas provas finais; 
I5SA2. Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos da escola, em todas as ofertas educativas. 

PP1SA2. = 17,45% 

PP2SA2. = 48,31% 

PP3SA2. = 58,42%  

PP4SA2. = 7,28% 

PP5SA2.= 44,94% 

 

 

 

 

RE1SA2.  manter <= 17,45%  

RE2SA2.  manter > = 48,31% 

RE3SA2.  manter >= 58,42% 

RE4SA2.  manter > = 7,28% 

RE5SA2.  manter > = 44,94% 

SA3. Promover a diferenciação 
pedagógica em grupos de alunos de 
diferentes naturezas. 

 

I1SA3. Taxa de atividades de apoio/ assessoria nas disciplinas alvo 
I2SA3. Taxa de alunos com plano de apoio e com sucesso; 

I3SA3. Grau de satisfação dos alunos face ao impacto da atividade de apoio nas suas aprendizagens. 

PP1SA3. 

PP2SA3. 

PP3SA3. 

RE1SA3. 

RE2SA3. 

RE3SA3. 

CONHECIMENTO 

Saber + 
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PLANO DE AÇÃO – FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO   SABER+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM 2018-2021 – Fatores críticos de sucesso para a ação de melhoria SABER + 

SA1. Desenvolver a atividade prática e de cariz experimental com vista a fomentar nas crianças e nos alunos uma atitude científica e investigativa: 

1. Integração, em fichas de Registo de Experiências, da explicitação 

dos objetivos da atividade, bem como dos conhecimentos, 

capacidades e atitudes a desenvolver, perspetivando a autorregulação 

das aprendizagens, por parte dos alunos 

 

2. Concretização das atividades planeadas 

e programadas no âmbito de projetos ou 

disciplinas em cada grupo/turma, aplicando 

a Ficha de Registo de Experiências  

 

3. Integração das TIC nas tarefas a 

realizar, potenciando o 

desenvolvimento de aprendizagens no 

domínio digital 

4. Redefinição dos critérios de avaliação 

reforçando na avaliação global de cada 

aluno, os resultados das atividades 

práticas 

SA2. Melhorar a qualidade das aprendizagens e dos resultados/ desempenhos escolares e consequentes taxas de transição: 

1. Aumento da frequência dos momentos avaliativos e da 

diversidade dos instrumentos de recolha de informação 

pelos alunos sobre as aprendizagens efetuadas, em 

função do planeamento realizado 

 

2. Explicitação, em cada um dos instrumentos de avaliação, dos critérios de 

avaliação/objetivos/conhecimentos, capacidades a avaliar, perspetivando a autorregulação 

das aprendizagens e o aumento da autoestima e da motivação dos alunos, bem como a 

reorientação das estratégias educativas 

 

3. Monitorização regular pelos alunos dos 

progressos face aos objetivos esperados 

promovendo a autorregulação das suas 

aprendizagens 

 

SA3. Promover a diferenciação pedagógica em grupos de alunos de diferentes naturezas: 

1. Concretização de sessões de apoio com “temáticas/ 

conteúdos previamente definidos/ escolhidos como temas 

comuns e menos fortes no desempenho dos alunos, 

flexibilizando a carga horária para o apoio 

 

SA1 

 

SA2 

 

SA3 

 

5º, 7º, 10º EPE; 1ºC 

2018/19 2020/21 2019/20 

6º, 8º, 9ª,11º, 12º 5º, 7º, 10º 

2018/19 2020/21 2019/20 

EPE; 1ºC 6º, 8º, 9ª,11º, 12º 

2018/19 2020/21 

5º, 7º, 10º EPE; 1ºC 6º, 8º, 9ª,11º, 12º 

2019/20 

2. Coadjuvação/ assessoria em sala de aula 

de acordo com as necessidades disciplinas da 

turma 

3. Integração das TIC nas tarefas a realizar, 

potenciando o desenvolvimento de 

aprendizagens no domínio digital 

5. Redefinir os critérios de avaliação 

reforçando na avaliação global de cada 

aluno, os resultados das atividades de 

“apoio” 

CONHECIMENTO 

Saber + 
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PLANO DE AÇÃO – DESENHO GLOBAL   FAZER+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM 2018-2021 – Desenho global da ação de melhoria – FAZER+ 

Descrição: Esta ação visa promover o trabalho colaborativo entre os docentes/ técnicos especializados e a articulação entre ciclos, níveis e disciplinas. Com esta ação 
pretende-se aperfeiçoar o processo de ensino/ aprendizagem e valorizar todos os seus intervenientes.  

 

 

 

Domínios: Medidas Organizacionais 

Áreas/ Problemas(s)  

 

 Objetivos gerais do PMM:  

 

Objetivos gerais do PE:  

 
 Práticas pouco consolidadas de articulação vertical e horizon-

tal dos currículos; 

 Práticas pouco generalizadas de trabalho colaborativo, em 

particular no que respeita ao planeamento e concretização do 

processo de ensino e de avaliação das aprendizagens. 

 

 Divulgar de forma adequada/ assertiva o PE, PAA ou outros documentos estruturan-

tes a todos os agentes que dele dependem; 

 Incentivar a eficácia do desempenho docente. 

 

Público alvo: Docentes e técnicos especializados 

 Manter uma dinâmica de autoavaliação no 

Agrupamento: consolidar o observatório de 

Qualidade; 

 Reforçar a participação da comunidade educa-

tiva na vida da escola: Promover a articulação. 

vertical /horizontal entre disciplinas/ anos/ ci-

clos/ estabelecimentos; Objetivos específicos da ação :  

 

Indicadores:  

 

Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

FA1. Fomentar/aperfeiçoar os processos de 

a autonomia, flexibilização e articulação do 

currículo 

Resultados esperados  

 

Ponto de Partida 

 
I1FA1. Percentagem de atividades/ aulas colaborativas por turma  (nº de aulas colaborativas/ nº de aulas 
de dadas); 
I2FA1. Número de aulas/ atividades colaborativas entre ciclos; 
I3FA1.2019/2020. Grau de concretização de pelo menos de 15% do tempo de AFC nos dois primeiros 
anos de cada ciclo. 
I4FA1.2020/2021. Grau de concretização de pelo menos de 25% do tempo de AFC em todos os anos à 

exceção do 9º, 11º e 12º anos onde deverá ser pelo menos 15%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE1FA1.  

RE2FA1.  

RE3FA1.  

RE4FA1. 

PP1FA1. 

PP2FA1. 

PP3FA1. 

PP4FA1. 

FA2. Promover o trabalho colaborativo 

 

I1FA2. Percentagem de atividades/ aulas colaborativas por turma  (nº de aulas colaborativas/ nº de aulas 

de dadas). 

I2FA2. Número de aulas/ atividades colaborativas entre ciclos; 

 FA3. Monitorizar as ações do agrupamento 

 

PP1FA2. 

PP2FA2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE1FA3. PP1FA3. 

 

 

I1FA3. Grau de execução do Plano Plurianual de Melhoria. 

RE1FA2. 

RE2FA2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP1FA4. = 68% I1FA4. Grau de satisfação dos diferentes intervenientes na comunidade educativa. 
FA4. Gerir a comunicação como forma de 

dar transparência à gestão e compartilhar 

princípios, valores e objetivos do PE 

 

RE1FA4.  manter >= 

68%  

RE1FA5.  manter >= 

68%  

 

PP1FA5. = 68% I1FA5. Grau de satisfação dos docentes/ técnicos especializados com a valorização/ capacitação 

promovida pela UO. 

 

FA5. Promover momentos de valorização/ 

capacitação na UO 

 

GESTÃO 

Fazer + 
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PLANO DE AÇÃO – FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO   FAZER+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM 2018-2021 – Fatores críticos de sucesso para a ação de melhoria FAZER + 

FA1. Fomentar/aperfeiçoar os processos de a autonomia, flexibilização e articulação do currículo 

 

 

 

 

 

 

FA2. Promover o trabalho colaborativo 

 

1. Criação e estruturação de docu-

mentos de articulação curricular 

2. Aperfeiçoamento e consolidação de modos 

de articulação vertical já existentes 

1. Concretização de momentos de participação e divulga-

ção conjunta em atividades com o mesmo objeti-

vo/projeto (ex. dia/semana do agrupamento, dias temáti-

cos) 

 

2. Aulas desenvolvidas recorrendo a trabalho 

interativo (entre docentes) utilizando metodologias 

diversificadas 

3. Consolidação de acções de trabalho colaborativo 

existentes (ex. biblioteca, centro de recursos 

partilhado, banco digital de documentação e 

materiais) 

4. Dinamização de sessões partilhadas entre 

docentes e assentes nas suas áreas de interesse 

pessoal (ex. poesia, informática, culinária, desporto) 

FA3. Monitorizar as ações do agrupamento 

 
1. Monitorização de todas as ações do plano de melhoria 

FA1 

 

FA2 

 

FA3 

 

FA4 

 2018/19 2018/202

1 

2. Aferição das estratégias implementadas face aos resultados de sucesso/ insucesso obtidos 

FA4. Gerir a comunicação como forma de dar transparência à gestão e compartilhar princípios, valores e objetivos do projeto educativo 

FA5 

 2019/2021 2019/2021 2018/2021 2018/2021 

FA1.1/

3 

FA1.2/3 FA2.1 FA2.2/3/4 FA3.1/2 

2018/2021 

FA4.1/2/3/4 FA4.1/2/3/4 

3. Aferição das condições que levem à  concretização/ mudança das opções curriculares do agrupamento, nomeadamente, na 

organização do funcionamento das disciplinas de um modo trimestral ou semestral ou outra organização. (decreto-lei 55/2018, art.19º, 

ponto 2, alínea e)) 

1. Criação de uma equipa de trabalho para gerir e atualizar o site do agrupamento, documentos e comunicação 2. Aperfeiçoamento das formas de comunicação e partilha entre docentes 

FA5. Promover momentos de valorização e capacitação 

 

 

2. Promoção de ações de valorização e capacitação partilhadas 

entre docentes e de acordo com as necessidades do agrupamento. 

3. Dinamização de ações de valorização e capacitação partilhadas entre docentes e 

assentes nas suas áreas de interesse pessoal ou de formação realizada (ex. workshop) 

1.  Operacionalização dos despachos orientadores relativos 

aos planos de formação a serem implementados pelo agru-

pamento (ex. Despacho 779/2019) 

GESTÃO 

Fazer + 
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PLANO DE AÇÃO – DESENHO GLOBAL   ESTAR+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo II - Gestão Curricular 

 

PPM 2018-2021 – Desenho global da ação de melhoria – ESTAR+ 

Descrição: Esta ação está orientada para a prevenção e intervenção nas problemáticas associadas à saúde, abandono, absentismo e indisciplina. 

 

 

 

Domínios: Interrupção precoce do percurso escolar 

Áreas/ Problemas(s): 

 

 Objetivos gerais do PPM:  

 

Objetivos gerais do PE:  

 
 Abandono escolar; 

 Assiduidade irregular; 

 Algumas situações de indisciplina; 

 Fraca participação. 

 Ajustar a oferta educativa (formal e informal) aos interesses dos alunos. 

 

Público: Alunos 

 Aumentar o nível de participação dos alunos nos proje-

tos e atividades dinamizados no agrupamento (ex. Clu-

bes, Desporto escolar, AEC, Projetos); 

 Aumentar o número de atividades dinamizadas por 

alunos; 

 Promover a inclusão social e reduzir os níveis de absen-

tismo e abandono escolares (GAAF). 

 Prevenir comportamentos indisciplinados; 

Objetivos específicos da ação :  

 

Indicadores:  

 

Resultados esperados  

 

Ponto de Partida 

 ES1. Prevenir comportamentos de risco 

associados às problemáticas do abandono, 

absentismo, indisciplina e de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

I1ES1. Taxa de interrupção precoce do percurso escolar; 

I2ES1. Taxa de ocorrências disciplinares em contextos de sala de aula, face ao número total de 

ocorrências; 

I3ES1. Média de faltas injustificadas por aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE1ES1. manter <= 15,53%  

RE2ES1. manter <= 79,28% 

RE3ES1.   manter <= 17,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP1ES1. = 15,53% 

PP2ES1. = 79,28% 

PP3ES1 = 17,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES2. Promover uma educação para a cidadania e 

capacitar as crianças e alunos na gestão dos seus 

problemas pessoais e sociais. 

 

I1ES2.. Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa relativa ao clima de 

escola. 

 

 

 

PP1ES2.= 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE1ES2.  manter >= 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSES 

Estar + 
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PLANO DE AÇÃO – FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO   ESTAR+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPM 2018-2021 – Fatores críticos de sucesso para a ação de melhoria ESTAR + 

ES1. Prevenir comportamentos de risco associados às problemáticas do abandono, absentismo, indisciplina e de saúde 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar ações de prevenção e intervenção nas 
situações sinalizadas por abandono, absentismo ou 
indisciplina. 

 

2. Dinamizar atividades e fazer 

acompanhamento regular de alunos inseridos 

em grupos de maior risco, em contexto de sala 

de aula e/ou fora da componente letiva. 

 

3. Estabelecer parcerias para a promoção 

e educação da saúde em meio escolar. 

 

ES2. Promover uma educação para a cidadania e capacitar as crianças e alunos na gestão dos seus problemas pessoais e sociais. 

 

ES1 

 

ES2 

 2018/2021 2020/2021 

ES1.1/2/3/4 ES2.1/2/3/4 

4. Dotar e reforçar a estrutura de apoio à saúde 

existente. 

 

1. Apoiar os alunos na construção de 
um projeto de vida que integre valores 
e afetos e sentimentos. 

2. Dinamizar Planos de Competências 

Pessoais e Sociais em alunos /turmas 

referenciados/as para tutoria 

psicopedagógica e Planos de Competências 

Pessoais e Sociais. 

3. Contribuir para o desenvolvimento de ações que 

integrem valores afetos e sentimentos, 

promovendo uma cultura de participação cívica no 

respeito pela igual dade de género e pela 

diferença. 

4. Apoio no desenvolvimento de ações/ atividades 

transdisciplinares que visem desenvolver a compreensão 

das relações interpessoais e do meio envolvente e 

reforçando a formação de crianças/ jovens conscientes, 

informados, preocupados, coerentes, ativos e 

responsáveis. 

INTERESSES 

Estar + 
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PLANO DE AÇÃO – DESENHO GLOBAL   SER+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo III - Parcerias e Comunidade 

 

PPM 2018-2021 – Desenho global da ação de melhoria – SER+ 

Descrição: Esta ação apresenta um carácter global que visa implicar os diferentes agentes educativos no percurso escolar e profissional dos alunos. Focado no contexto social em que o 

agrupamento de insere pretende-se com a mesma o reforço da coesão social e a igualdade de oportunidades.  

 

 

 Domínios: Envolvimento dos parceiros e da 

comunidade 
Áreas/ Problemas(s): 

 

 Objetivos gerais do PPM:  

  Incrementar a participação dos Encarregados de Educação; 

 Desenvolver a eficácia e a qualidade do atendimento aos Encarregados de Educa-

ção; 

 Estabelecer melhorando uma rede de acordos / parcerias com outras organizações. 

Objetivos gerais do PE:  

 
 Reduzida participação dos Pais e Encarregados de Educação 

na vida Escolar dos seus Educandos. 

 Reforçar a participação da comunidade educa-

tiva na 

vida da escola; 

 Incrementar a participação dos Encarregados 

de Educação na vida escolar dos alunos; 

 Projetar a imagem do Agrupamento no exterior: 

divulgar o agrupamento, fidelizar alunos, divul-

gar casos de sucesso; 

 

Público-alvo: Alunos e famílias 

Objetivos específicos da ação:  

 

Indicadores:  

 

Resultados esperados  

 

Ponto de Partida 

 
SE1. Promover uma cultura organizacional 

de inclusão e de cidadania ativa e crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1SE1. Grau de satisfação dos diferentes intervenientes na comunidade educativa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE1SE1.  manter >= 68%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP1SE1. = 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE2. Envolver/implicar a família no 

processo educativo; 

 

I1SE2. Taxa de participação dos Encarregados de Educação em ações promovidas pela UO; 

 

 

 

PP1SE2. = 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE1SE2.   manter >= 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE3. Estabelecer pontes entre a escola e a 

comunidade que facilitem a transição dos 

alunos para a vida ativa e que 

desmistifiquem o estigma social. 

 

I1SE3. Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na promoção das aprendizagens dos 

alunos; 

 

PP1SE3. = 74% 

 

 

RE1SE3.   manter >= 74% 

 

     INDIVÍDUO 

 

SER + 
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PLANO DE AÇÃO – FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO   SER+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE1.Promover a inclusão das crianças e dos alunos aos níveis cultural, social e académico 

1. Divulgação dos projetos do agrupamento 

aos alunos no início de cada ciclo.  

 

4. 2. Reforço da adesão, das crianças e 

alunos, a atividades paralelas de 

intercâmbio com a comunidade. 

 

SE2. Envolver e implicar a família no processo educativo 

1. Sensibilização das famílias para a importância do acompanhamento parental e das 

aprendizagens no processo educativo das crianças e alunos.  

 

2. Promoção da aproximação da família à escola através da divulgação e dinamização de atividades 

dirigidas aos pais e Encarregados de Educação. 

 

SE1 

 

SE2 

 

SE3 

 
2018/2021 2018/2021 

PPM 2018-2021 – Fatores críticos de sucesso para a ação de melhoria SER + 

 

2018/2021 

SE1.1/2/3/4 SE2.1/2 

 

SE3.1/2 

3. 3. Oferta de condições equitativas para assegurar 

a inclusão efetiva dos alunos com origens fora do 

sistema de ensino português. 

 

2. 4. Aferição das condições que possam levar ao estabelecimen-

to de estágios letivos/ escolares  intermédios na inclusão de 

alunos com origens fora do sistema educativo português. 

 

SE3. Estabelecer pontes entre a escola e a comunidade, que facilitem a transição dos alunos para a vida ativa e que desmistifiquem o estigma social 

1. Promoção da melhoria da imagem da escola, minimizando o preconceito social e o impacto negativo 

na transição dos jovens para a vida ativa (CEF’s e Cursos Profissionais) 

 

2. Proporcionar momentos de interação com entidades locais, com vista à formação de parcerias que 

facilitem a integração dos jovens no mercado de trabalho.  

 

     INDIVÍDUO 

 

SER + 
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PLANO DE CAPACITAÇÃO 

Na operacionalização dos despachos orientadores relativos ao plano de capacitação formação a 

serem implementados pelo agrupamento, serão seguidas as prioridades definidas no Despacho 

779/2019, assim como, serão ainda consideradas as ações do Plano de Formação do Centro de 

Formação de Associação de Escolas da Zona Oriental do Concelho de Loures cujo contributo se 

revele importante para o cumprimento das metas estabelecidas. 

Prioridades de formação de acordo com o Despacho 779/2019: 

a) A promoção do sucesso escolar; 

b) O currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacio-

nalização e avaliação das aprendizagens, nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

c) O regime jurídico da educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

 

Ano letivo 
Área de 

Formação 
Temáticas/ Ação de 

formação 
Grupo-alvo 

Ação de 
Melhoria 

2018/2020 b) Escola Inclusiva Educadores, professores do ensino 
básico, secundário e educação especi-
al 

Saber + / 
Ser + 

2018/ 2019 b) Flexibilização e Integração 
curricular 

Professores do ensino básico e secun-
dário 

Saber + / 
Fazer + 

2018/ 2019 b) Avaliação das aprendizagens Professores do ensino básico – 1º CEB Saber + 

2018/ 2019 b) Línguas estrangeiras – Desen-
volver competências usando 
as TIC 

Professores do ensino básico e secun-
dário – grupos de recrutamento 

Saber + 

2018/ 2019 g) Portfólios Digitais Educadores de Infância  

2018/ 2019 b) Domínios de Autonomia Curri-
cular 

Professores do ensino básico e secun-
dário 

Saber + / 
Fazer + 

2018/ 2019 a) Recursos Educativos Digitais Professores do 2º, 3º CEB e secundá-
rio – grupos de recrutamento 

Saber + 

2019/2020 g) Ensino e Aprendizagens com 
tecnologias móveis 

Professores do ensino básico e secun-
dário 

Saber + 

2018/2021 Deverão ser consideradas ações de formação relevantes para o cumprimento das metas nos domínios 
da prevenção e intervenção nas problemáticas associadas à saúde, abandono, absentismo e indiscipli-
na. 

 
a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino;  
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula;  
c) Formação educacional geral e das organizações educativas;  
d) Administração escolar e administração educacional;  
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica;  
f) Formação ética e deontológica;  
g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar.
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

 

 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nome da Ação de  

Melhoria 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 

Saber + 

 
 

  

 
 

           
 

                        

Fazer + 
 

 
 

 

 
 

                                   

Ser + 

 
 

  

 
 

                                   

Estar + 

 
 

  

 
 

                                   

 
 
 

 

Legenda:    Monitorização da ação   Duração da ação  Avaliação da ação    
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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, garantindo uma dinâmica de escola que se 

traduza num motor impulsionador da melhoria. É também um fator de motivação e catalisador para o 

trabalho, como contribuição significativa para a eficácia do processo educativo.  

Tem como função: 

- impulsionar o trabalho colaborativo, a flexibilidade e integração curricular, supervisão e avaliação, 

com enfoque especial ao nível da promoção da reflexão; 

- apoiar a escola na elaboração e 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 Projeto Educativo TEIP; 

- aconselhar na escolha de instrumentos de recolha e tratamento da informação; 

- potenciar a reflexão junto dos docentes e favorecer a análise de práticas de sala de aula que se 

podem tornar de referência; 

- 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. 

 


