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ATIVIDADE:  
 

Selecionar, monitorizar e divulgar ações de melhoria a implementar no agrupamento com o objetivo de melhorar o funcionamento e o seu 
desempenho.  

 

ÂMBITO: Domínios de Intervenção: RESULTADOS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO, Monitorização e avaliação das aprendizagens  
 (a partir do Quadro de Referência da I.G.E.C) . 
Áreas identificadas no relatório de avaliação externa da IGEC e refletidas nas metas e objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento.  
 

 

FINALIDADES: Promover uma cultura de melhoria continuada do agrupamento, do seu funcionamento e dos resultados escolares dos seus alunos, assim como 
do seu Projeto Educativo.  
Fomentar a participação da comunidade escolar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO:  Através da identificação e seleção, monitorização e divulgação das ações a implementar, é esperada uma melhoria das práticas tendo em 

conta as áreas identificadas como pontos fracos/áreas a melhorar.  

 
 

RESPONSÁVEIS: Diretora , comissão de avaliação interna e grupos/equipas operacionais 

 

ETAPAS: 

 

1ª Etapa 
Consolidação da prática e da cultura de autoavaliação do agrupamento /Definição e seleção das ações de melhoria/ recolha de propostas de melhoria 

(identificar pontos fortes, pontes fracos e constrangimentos) /Constituição dos grupos operacionais  

2ª Etapa 
Implementação das ações de melhoria/Recolher e tratar a informação necessária/ Construção dos instrumentos de recolha de dados /Monitorizar a 

eficiência das ações de melhoria 

3ªetapa 

Avaliação das ações de melhoria/ Divulgação de resultados/ Elaboração do relatório final /Avaliação do processo de autoavaliação do agrupamento 

 

VALORES 

ESPERADOS:  

Reduzir as resistências/ Obter a máxima colaboração de todos /Sensibilizar e envolver os atores educativos no processo de autoavaliação e na 

implementação das ações de melhoria/Conhecimento de todos do trabalho em desenvolvimento / Participação de toda a comunidade/ 

Colaboração dos diferentes elementos da comunidade educativa  

NOTA INTRODUTÓRIA 
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PLANO DE AÇÃO 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 conclusão;  

-Reforçar a articulação entre 

ciclos, visando a prevenção da 
retenção, absentismo e 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 

melhoria) 

 

-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 concretização 

do Projeto 

Educativo  e 

auscultação da 

equipa 

 

 

 

 

CAI 

Equipa de Estatística 

Departamentos 

Diretores de Turma 

Direção 

Grupos operacionais 

 

-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 
(Quadro de Referência da IGEC) 

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 promoção 
escolar  

• 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; 
-Acompanhamento de alunos em 
risco de abandono escolar, de 
forma articulada, pelos DT/ Curso, 
profs tutores, SPO, Direção e profs; 
-Intervenção dos Diretores de 
turma/curso, do SPO 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. 

Ações de Melhoria: 
-Jornada de Formação 
“Indisciplina, ou talvez não!”: 
-Realização de um Encontro na 
ESSA: partilha de experiências de 
autoavaliação de escolas 
(parceria com Centro Formação); 
-Prática letiva: análise dos dados 
da observação  de aulas da IGEC. 

-Ao longo do ano 

letivo 

 

-setembro 

-Ao longo do ano 

letivo 

-Final cada período 

(monitorização) 

 

 -Ao longo do ano 

lectivo 

 

 

 

-Final do ano letivo 

(Reuniões em data 

a definir ver 

disponibilidade dos 

intervenientes no 

processo)  

 

 

 -8 setembro 

-2º período (data a 

definir com o 

Centro de 

formação) 

 

 

 

 

-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 

Grupos operacionais 

-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: 9 OUTUBRO /11 FEV/13 MAIO/1 JULHO (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, entre outros. 

 

http://essantoandre.yolasite.com/

