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PLANO DE AÇÃO 2013/2014 

OBJETIVOS GERAIS:   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 do Agrupamento;    Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento de escolas;    Promover a melhoria  
dos  resultados  escolares;    Envolver a  comunidade  educativa   no  processo de  criação de  mecanismos de  autoavaliação  como  forma de  melhoria, reforçando 
pontos fortes e colmatando pontos fracos. 

DIMENSÕES A AVALIAR 
(Quadro de Referência da IGEC) 

AÇÕES CRONOGRAMA  METODOLOGIA/ 
INSTRUMENTOS    

RESPONSABILIDADE MONITORIZAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES  

RESULTADOS  
Resultados académicos  
• Evolução dos resultados internos 
contextualizados  

• Evolução dos resultados externos 
contextualizados  

• Qualidade do sucesso  

• Abandono e desistência  
 

 Resultados sociais  
• Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades  

• Cumprimento das regras e 
disciplina  

• Formas de solidariedade  

• Impacto da escolaridade no 
percurso dos alunos  
 

Reconhecimento da comunidade  
• Grau de satisfação da comunidade 
educativa  

• Formas de valorização dos 
sucessos dos alunos  

• Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente  

Monitorizar a melhoria dos 
resultados: 
-Desenvolver a cultura de 
avaliação do agrupamento 
orientada para a melhoria; 

-Diminuir a taxa de abandono 
escolar, através da prevenção e 
da intervenção em situações de 
risco;  

-Melhorar as aprendizagens e as 

taxas de transição e de 
conclusão;  

-Reforçar a articulação entre 
ciclos, visando a prevenção da 
retenção, do absentismo e do 
abandono e a melhoria do 
sucesso escolar; 

-Intensificar a articulação da 
escola com as famílias, através de 
contactos regulares e de reuniões 
dos Diretores de Turma e ou da 
Direção com os Encarregados de 
Educação dos alunos em risco de 
abandono ou retenção. 

-Setembro/out. 

(reflexão sobre 

resultados e 

estratégias) 

 

-Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

-Final de cada 

período (análise 

da progressão e 

evolução dos 

resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

-Análise documental 

 

-Reuniões com 

diversos setores   

e respetivos 

responsáveis  

 

-Auscultação e 

observação direta  

 

-Acompanhamento 

da elaboração do 

Projeto Educativo  e 

auscultação da 

equipa 

 

 

 

 

CAI 

Equipa de Estatística 

Departamentos 

Diretores de Turma 

Direção 

 

-Análise das reflexões dos 

Departamentos sobre resultados 

de exames/ testes Intermédios e 

respetivas estratégias de melhoria 

- Análise dos resultados internos e 

externos;  

-Análise de estatísticas (EF,AM, 

abandono e desistência, aprovação 

e retenção); 

- Análise de atas dos Conselhos de 

Turma; 

- Comparação dos resultados dos 

Testes Intermédios (evolução); 

-Análise do cumprimento das 

metas de aprendizagem; 

-Análise dos resultados dos exames 

das escolas do concelho; 

- Análise do ranking nacional; 

-Análise da colocação no Ensino 

Superior; 

-Auscultação à comunidade 

envolvente;  

-Diversidade de projetos /parcerias 

com autarquias e entidades locais. 
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DIMENSÕES A AVALIAR AÇÕES CRONOGRAMA  METODOLOGIA/ 
INSTRUMENTOS    

RESPONSABILIDADE MONITORIZAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES  

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
EDUCATIVO 
   
Monitorização e avaliação das 
aprendizagens  
• Diversificação das formas de 
avaliação  

• Aferição dos critérios e dos 
instrumentos de avaliação  

• Monitorização interna do 
desenvolvimento do currículo  

• Eficácia das medidas de apoio 
educativo  

• Prevenção da desistência e do 
abandono  

Aferir Práticas:  
-Reforço do trabalho de equipa 
dos professores promovendo a 
reflexão e a partilha de processos 
e procedimentos pedagógicos e a 
divulgação de boas práticas; 

-Revisão e uniformização dos 
critérios de avaliação do 
agrupamento; 

-Acompanhamento de alunos em 

risco de abandono escolar, de 
forma articulada, pelos Diretores 
de turma/ de curso, professores 
tutores, serviço de psicologia, 
Direção e professores; 

-Intervenção dos Diretores de 
turma/Diretores de curso, do 
serviço de psicologia e orientação 
e da Direção, na redefinição de 
percursos escolares e 
encaminhamento de alunos para 
outras ofertas formativas, como 
forma de evitar o insucesso e o 
abandono escolares; 

-Reforço das modalidades de 
apoio às aprendizagens: apoio 
pedagógico personalizado, apoio 
a pequenos grupos e apoio na 
preparação aos exames nacionais. 

-Ao longo do ano 

letivo 

-Realização de um 

encontro no 

3ºperíodo: “Boas 

práticas do 

agrupamento” 

(7 maio) 

 

-Setembro 

 

-Ao longo do ano 

letivo 

-Final de cada 

período 

(monitorização) 

 

 -Ao longo do ano 

letivo 

-Final do ano 

letivo 

(Reuniões em 

data a definir de 

acordo com a 

disponibilidade 

dos 

intervenientes no 

processo)  

 

 

 

 

-Análise documental  

 

-Reuniões com 

diversos setores  e 

respetivos 

responsáveis   

 

 

-Auscultação da 

equipa 

multidisciplinar e 

SPO 

 

 

 

-Acompanhamento 

Do processo de 

elaboração do PAA   

e auscultação da 

equipa 

 

 

 

Equipa de Estatística 

Departamentos 

CAI 

Direção 

Equipa Multidisciplinar 

 

 

-Análise de atas Conselhos de 

Turma, de nível, grupo; 

-Análise do PAA; 

-Análise dos Critérios de Avaliação; 

-(Re)orientação vocacional dos 

alunos/encaminhamento para 

outros percursos escolares;   

-Análise dos relatórios de Apoio 

-Análise do Plano de Ação/relatório 

equipa multidisciplinar; 

-Análise de Planos de Recuperação 

-Consulta de documentos 

comprovativos da implementação 

efetiva da autoavaliação dos 

alunos, envolvendo-os no seu 

processo avaliativo e no processo 

de ensino/aprendizagem; 

-Análise de atas, cumprimento do 

currículo; 

-Verificação de medidas de 

prevenção do abandono: oferta 

formativa diversificada, diagnóstico 

do conselho de turma dos casos-

problema e encaminhamento para 

percursos alternativos; 

-Taxas de sucesso e insucesso dos 

alunos com apoio. 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAI: será realizada por todos os elementos da comissão no final do ano letivo através do preenchimento da grelha de avaliação (checklist). 
REUNIÕES EQUIPA ALARGADA: 23 OUTUBRO /26 FEV/25 JUNHO (as datas indicadas poderão eventualmente vir a ser alteradas por impedimento dos intervenientes). 

A divulgação das atividades será feita periodicamente, nos diversos órgãos e junto da comunidade educativa, através de relatórios, folhetos, site da CAI (http://essantoandre.yolasite.com), encontros, e-mail, e outras 
modalidades. 

 

http://essantoandre.yolasite.com/

