
 

 

 

 

 

PLANO DE MELHORIAS 2013-2017 D0  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Lei nº31/2002, consagra dois tipos de avaliação – a externa, a cargo da Inspeção 

Geral de Educação e Ciência – e a autoavaliação, “a realizar em cada escola ou 

agrupamento de escolas”. Sendo esta obrigatória e desenvolvida em permanência, ela 

propõe-se analisar cinco grandes áreas: i) a concretização do projeto educativo, ii) a 

execução de atividades, iii) o desempenho dos órgãos de administração e gestão, iv) o 

sucesso escolar e v) a cultura de colaboração. 

A implementação das ações de melhoria pressupõe uma monitorização regular e a 

avaliação dos resultados e impactos. É através desta monitorização que é possível 

ajustar o que foi planeado, verificar o que foi alcançado e qual o seu impacto na 

organização, nas pessoas e na comunidade. 

Para que se possa retirar o máximo proveito das ações de melhoria, elas devem estar 

integradas nos processos habituais da organização e muito há ainda a fazer neste âmbito. 

A comunicação é uma área-chave em todos os processos de mudança e isto reveste-se 

de particular importância no que diz respeito à autoavaliação. Se a comunicação sobre 

os objetivos e atividades com ela relacionados não se efetuar de forma adequada, o 

processo será entendido como “mais um projeto” ou “apenas um exercício de gestão”. 

É, por isso, fundamental desenvolver o interesse de todos os colaboradores a 

participarem diretamente no processo de autoavaliação. Este é o principal desafio. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Julho de 2014                      

A Comissão de Autoavaliação 

 

             



Ficha de Ação de Melhoria nº1 

 

AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Promover o sucesso educativo. 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

 

Diretor do agrupamento 

 

CAA 

ADA 

Psicóloga 

Coordenadores Departamento 

 

Psicóloga 

Diretores de turma 

Prof. responsável pela turma/Educador 

de infância 

Responsável pela Biblioteca 

Representantes dos projetos 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas 

Resultados Toda a comunidade educativa. 

Descrição da ação de melhoria 

 

Melhorar as aprendizagens e as condições favoráveis ao desenvolvimento de competências e valores 

 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Aumentar o sucesso educativo; 

- Valorizar a consciência social e ambiental; 

- Assegurar meios de divulgação/comunicação das condições de êxito. 

- Criar condições favoráveis ao desenvolvimento de ensino aprendizagem. 

- Mobilizar os recursos humanos tendo em vista colmatar dificuldades de aprendizagem ou desenvolver 

capacidades e promover a igualdade de oportunidades (tutorias, acompanhamentos e apoios, sala de 

estudo, Serviços de Psicologia e Orientação, Educação Especial, Gabinete de apoio ao aluno e à família). 

- Reduzir a duração média de conclusão de ciclo 

- Aumentar o número de alunos/formandos que obtêm qualificação escolar/profissional 

- Melhorar a qualidade do sucesso 

- Promover uma cultura de trabalho e de reconhecimento do mérito. 

- Promover práticas pedagógicas diferenciadas conducentes à motivação dos alunos/formandos. 

 



Atividades a realizar 

 

- Projeto Biblioteca Escolar das competências da escrita, oralidade e compreensão. 

- Projeto preparação para os exames-valorização de práticas de interpretação e utilização de suportes 

várias formas, para melhorar as capacidades de resposta, dedução… 

- Projeto: “A arte ao alcance de todos” – criação de espaços, dedicados à expressão artística: pintura, 

escultura, teatro, canto. 

- Projeto “ A natureza és tu” – criação de grupos de trabalho de valorização das áreas da Escola e região 

envolvente. 

Projeto: “Preparar desafios” – criação de um grupo de trabalho para desafios: Matemática; Português; 

Ciências,.. 

Projeto PAR : Avaliação dos resultados escolares 

Projeto Literacia + : em parceria com a Universidade do Minho 

Projeto Mediação Escolar: em parceria com A CPCJ 

Projeto “Experiências e não só…” 

 

Resultado(s) a alcançar 

- Melhorar as taxas de conclusão de final de ciclo; 

- Melhoria do desempenho escolar nos exames nacionais, testes intermédios e avaliação interna; 

- aumentar/incrementar o número de ações de âmbito: artístico, cultural, ambiental e social. 

 

 

 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Disponibilidade de tempo/carga horária de professores e 

alunos: 

- Acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de 

aula; 

- Número de assistentes operacionais para o apoio de 

projetos;… 

 

Setembro de 2014 

Constrangimentos Data de conclusão 

- “Desarticulação entre horários/funções complementares” 

Professor/Aluno/Equipa operativa; 

- Horário de funcionamento das AEC’s do 1º Ciclo; 

- Docentes com vários níveis de ensino; 

… 

 

31 de Julho 2018 



Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

 

Grupos de trabalho: 

- Um representante de DT’s de 2º ciclo; Um representante de 

DT’s de 3º ciclo; Um representante de DT’s do Secundário; 

Um representante de 1º ciclo; Um representante de 

Educadores de Infância; representantes dos projetos. 

Exemplo: Duas (2) equipas na ESE; Duas (2) equipas na 

DAFG; Duas (2) equipas nas Básicas/Jardim de Infância. 

 

 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

 

Setembro de 2015, de 2016 e de 2017; Avaliação final: Julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

  



Ficha de Ação de Melhoria nº2 

 

AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

 

Assumir o Agrupamento como um polo de cultura, socialização e formação. 

 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

 

Diretor do agrupamento 

 

CAA 

Coordenador dos projetos 

“Provedor de Agrupamento” 

DOIS responsáveis assistentes 

operacionais 

Responsável pela Biblioteca 

UM responsável pela área: Ciências e 

Tecnologia; Artes; Tecnologia de 

informação; educação física; 

Empreendedor. 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas 

Prestação do serviço educativo. Comunidade educativa e meio envolvente. 

 

Descrição da ação de melhoria 

 

Criar uma dinâmica interna potenciadora e disseminadora de cultura, socialização e formação. 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Melhorar a comunicação das atividades desenvolvidas: escola/escola; escola/meio; meio/escola. 

- Desenvolver projetos de: empreendedorismo; feira das profissões; feira de literatura; feira das nações; 

feiras das TIC. 

- Desenvolver o trabalho colaborativo entre as Bibliotecas Escolares e os restantes elementos da 

comunidade, nomeadamente através de atividades em articulação com o PNL e com os diferentes currículos 

-  Valorizar as oportunidades internas de participação democrática 

- Incentivar a participação em atividades de voluntariado e de solidariedade, com reflexo no Agrupamento e 

na comunidade. 

- Dinamizar projetos/atividades no âmbito da educação ambiental e patrimonial. 

-  Melhorar o equipamento informático disponível nos vários estabelecimentos de ensino. 

-  Promover a utilização das TIC como ferramenta de acesso, organização e produção e comunicação de 

informação e como recurso de aprendizagem. 



- Alargar ao agrupamento a equipa de Promoção de educação para a saúde. 

- Continuar a dinamizar projetos e atividades. 

Atividades a realizar 

Organização de: 

- Feiras das profissões; 

- Feiras das nações; 

- Feiras das TIC; 

- Feiras da literatura; 

- Feiras do empreendedorismo. 

- Ações de voluntariado; 

- Projetos comemorativos; 

- Programas de prevenção  junto dos alunos/formandos/cidadãos  quanto aos riscos de saúde/problemas 

ambientais /preservação patrimonial; 

- Atividades para preservação de recursos ( utilização de materiais reciclados, utilização de meios de 

transporte amigos do ambiente, redução de danos, ruídos e outras situações prejudiciais, redução do 

consumo dos recursos energéticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado(s) a alcançar 

- Criação de um Quadro de Mérito e excelência das atividades desenvolvidas; 

- níveis de  participação de todos os elementos da comunidade educativa: pais, alunos, professores, 

funcionários, autarquia, associações externas nas atividades; 

- aumentar/incrementar o número de ações de âmbito: artístico, cultural, ambiental e social. 

- Aumentar a frequência das relações com as autoridades locais, comunidades e associações 

representativas. 

- Apoio destinado a cidadãos socialmente desfavorecidos (aumento do número de beneficiários 

Referenciar a escola como um exemplo de instituição promotora de cultura, socialização e formação. 

 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

 

- Dificuldades financeiras/reformulação das despesas 

orçamentais do Agrupamento. 

 

 

Setembro de 2014 



Constrangimentos Data de conclusão 

 

 

 

31 de Julho 2018 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Assistentes Operacionais, Representantes Projetos, 

representantes parceiros sociais, docentes, pais e 

encarregados de educação, associações de pais e de 

estudantes. Representantes da biblioteca. 

 

 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

 

Setembro de 2015, de 2016 e de 2017; Avaliação final: Julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

  



Ficha de Ação de Melhoria nº3 

 

AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

 

Melhorar a comunicação 

 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

 

Diretor do agrupamento 

 

CAA 

Grupo “Comunicação & 

Imagem” 

“Provedor de Agrupamento” 

 

Responsável pela pagina Web. 

Responsável pelo “Jornal online” 

“Marketear” -  Responsável pela 

estratégia de Marketing/Diretor de 

comunicação 

Coordenador dos DT e DC 

Responsável da Secretaria. 

Coordenador da Biblioteca 

Associação Pais e de Estudantes 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas 

Liderança Toda a comunidade educativa 

Descrição da ação de melhoria 

 

Melhorar a comunicação interna e externa. 

 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

-Desenvolver estratégias de comunicação eficiente e orientada para os público-alvos, pais, professores e 

comunidade; 

-  Dinamizar no exterior atividades organizadas pelo Agrupamento 

- Melhorar o nível de comunicação (rapidez, minimizar riscos de adulteração de informação, sistematicidade); 

- Fomentar a partilha e divulgação das diversas atividades e projetos. 

- Diversificar os meios de divulgação do trabalho realizado e a realizar. 

- Reforçar a imagem do agrupamento na comunidade local e nacional como uma instituição de qualidade 

- Participar em projetos inovadores e que proporcionem mais-valias pedagógicas e financeiras para o 

agrupamento. 



 

Atividades a realizar 

 

- atualizar sistematicamentea página da escola,  

- criação de newsletters,  

- criação e dinamização de uma página de facebook,  

- colocação de painéis informativos dentro da escola, indoors e meios de comunicação locais e nacionais. 

- Ativar uma “caixa de sugestões”. 

- criação do Projeto GECI : Gabinete de eventos, comunicação e imagem 

 

Resultado(s) a alcançar 

Consolidar uma circulação ágil e eficaz da informação dentro do agrupamento; 

Aumentar o grau de conhecimento da comunidade local e nacional relativamente ao trabalho desenvolvido 

pelo Agrupamento. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

Financeiros 

O empenho e motivação dos recursos humanos envolvidos. 

 

 

Setembro de 2014 

 

Constrangimentos Data de conclusão 

Dificuldades de gestão de tempo útil para a atualidade da 

informação e do material informativo. 

 

 

 

31 de Julho 2018 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Docentes, Pais e Encarregados de Educação, parceiros 

sociais, coordenadores de departamento e de ciclo, 

representantes dos projetos 

------------------------ 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

 

Setembro de 2015, de 2016 e de 2017; Avaliação final: Julho de 2018 

 

 

 

 

 

 



Ficha de Ação de Melhoria nº4 

 

AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

 

Desenvolver o sentido de pertença ao Agrupamento. 

 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

 

Diretor do agrupamento 

CAA 

Presidentes das Associações 

Estudantes e Pais 

Coordenador de Projetos 

Coordenador Desporto Escolar 

 

Associação de Pais 

Associação de estudantes 

Coordenadores de estabelecimentos 

Projetos 

Desporto Escolar 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas 

Satisfação das pessoas Alunos, Pais e Encarregados de Educação, Pessoal Docente e Não-

Docente 

Descrição da ação de melhoria 

Criar as condições geradoras de um sentimento persistente e partilhado de pertença entre todos os 

elementos do Agrupamento. 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

-Fomentar uma convivência saudável na comunidade educativa; 

-Estimular o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de saberes e informações; 

-Reforçar a interação escola-meio; 

-Desenvolver uma cultura de educação cívica e social; 

-Promover uma política de inclusão, de respeito pela diferença e pela multiculturalidade; 

-Aumentar a participação ativa dos diversos agentes da comunidade educativa; 

-Aumentar o número de atividades coorganizadas pelas várias escolas do Agrupamento; 

-Participar em projetos inovadores que proporcionem mais-valias pedagógicas e financeiras para o 

Agrupamento. 

Atividades a realizar 

- Organizar um peddy-paper e caminhada entre todas as escolas do Agrupamento; 

- Dinamizar “OS DIAS DO AEE” com atividades comuns e visitas recíprocas; 

- Organizar atividades que estimulem a partilha de conhecimentos, experiências e atividades socioculturais: 



  *laboratório ambulante das Ciências e da Física; 

  *organizar os “Jogos Sem Fronteiras entre escolas”; 

  *poesia itinerante; 

  *concursos diversos (Postais de Natal/Canguru Matemático/Dia das Línguas…) 

 * criação de equipas desportivas/teatrais/musicais que envolvam pais/professores/alunos representativos do 

Agrupamento   

Resultado(s) a alcançar 

Evidências do envolvimento de todas as partes interessadas( níveis de participação nas atividades da 

organização) 

Resultados atingidos em termos de criação de parcerias e atividades conjuntas (nº de parcerias com 

organizações externas, nº de soluções inovadoras, nº de atividades realizadas com parceiros, nº de 

atividades realizadas com o envolvimento de todas as escolas do Agrupamento) 

Evidências do sucesso das estratégias de melhoria do envolvimento dos membros do Agrupamento à 

organização. 

Número/tipo de ações/campanhas para promover a integração e aceitação de minorias. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

A distância física entre as escolas do Agrupamento 

A resistência dos agentes envolvidos 

 

 

Setembro de 2014 

 

Constrangimentos Data de conclusão 

 

 

 

 

31 de Julho 2018 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

 

Todo o capital humano do Agrupamento. 

 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

 

Setembro de 2015, de 2016 e de 2017; Avaliação final: Julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

  



Ficha de Ação de Melhoria nº5 

 

AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

 

Gerar condições de realização profissional. 

 

Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

 

Diretor do agrupamento 

 

Coordenador CAA 

 “Provedor de Agrupamento” 

 

 

Coordenadores de departamento 

Coordenadora Assistentes técnicos  

Coordenadora Assistentes 

Operacionais 

Elementos da Direção 

 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas 

Liderança Pessoal Docente, Não Docente e alunos/formandos 

Descrição da ação de melhoria 

 

Promoção de práticas internas de avaliação formativa e possibilitar o incremento da realização profissional. 

 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Reduzir o ímpeto de crise socioeconómica no desempenho profissional. 

- Promover o espírito de interajuda; 

- Aumentar o nível de formação profissional e académico. 

- Implementar assessorias e coadjuvação em algumas aulas.  

- Fomentar atividades de articulação entre os diversos ciclos e áreas disciplinares. 

- Reforçar a ideia de um percurso integrado e integrante, desde o pré-escolar à conclusão do ensino 

secundário. 
- Divulgar ferramentas Web 2.0 que podem ser utilizadas como meios de formação profissional. 

Atividades a realizar 

- Estabelecer protocolos com entidade de formação profissional; 

- Desenvolver atitude de promulgação de boas práticas (a nível pedagógico, administrativo, operacional, 

social ou outros…) 



- Estabelecer uma orgânica/rotina de auto e hetero observação das práticas: letivas, ação educativa, ação de 

secretariado (…); 

- Realizar sessões de partilha de conhecimentos e saberes interpares. 

-  

 

 

Resultado(s) a alcançar 

Melhorar as condições de trabalho e de desenvolvimento profissional de todos os agentes educativos. 

Aumentar o grau de satisfação de todos os intervenientes na ação educativa; 

Desenvolver a motivação para o trabalho  de alunos, pais, professores, pessoal não docente e órgão de 

gestão. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

A resistência à mudança das práticas; 

A insegurança como fator inibitório às novas exigências de 

trabalho. 

 

 

Setembro de 2014 

 

Constrangimentos Data de conclusão 

A falta de oferta de ações de formação  em determinadas 

áreas/ o custo das ações de formação e formações 

especializadas; 

 

 

 

31 de Julho 2018 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Centros de Formação, Coordenadores de Departamento, 

Associações de Pais e de Estudantes, Instituições de Ensino 

Superior. 

Variável 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

 

Setembro de 2015, de 2016 e de 2017; Avaliação final: Julho de 2018 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Ficha de Ação de Melhoria nº6

AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Operacionalizar o sistema de controlo de entradas nas escolas (todas) 
Complementar a aplicação do sistema de cartão em todas as suas valências em prol do aluno 
Dirigente responsável Coordenador da ação Equipa operacional 

Diretor do agrupamento Equipa da Direção 
Coordenadores estabelecimento 

Equipa da Direção 
Coordenadores estabelecimento 
Associação Pais 

Critério dominante da CAF  Partes interessadas 

Liderança Pessoal Docente, Não Docente, Alunos e Pais 

Descrição da ação de melhoria 
Promover diligências para colocar o sistema de controlo de acessos operacional, nas duas 
vertentes, controlo de acessos e utilização plena das funcionalidades do cartão de aluno. 
Objetivo(s) da ação de melhoria 

Regularizar o funcionamento dos cartões dos alunos: nos acessos; na aquisição de bens/serviços; 
na análise e utilização pela parte dos pais/encarregados de educação via net (Promover a gestão 
e participação de Pais e EE ) 
Promover o clima de segurança no espaço escolar 
Permitir que o aluno não seja portador de grandes quantias de dinheiro 

Atividades a realizar 

Fazer levantamento do ponto de situação atual 
Coordenar com Direção medidas a desenvolver 
Estabelecer contactos com empresas da área e escolas em que esteja em funcionamento para 
estudar a falibilidade/funcionalidade do sistema já implementado 
Envolver entidades externas ao agrupamento para necessidade de apoios financeiros 
Desenvolver boas práticas  
Resultado(s) a alcançar 

Funcionalidade do sistema no controlo de acessos e aplicabilidade do cartão  

Uso pleno do cartão em todas as suas vertentes 

Desenvolver a motivação para o trabalho de alunos, pais, professores, pessoal não docente e 
órgão de gestão. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 
Explicação do modelo atual e seu estado 
Encontrar meios para operacionalizar o sistema  
Empresa capaz de operacionalizar e transformar o modelo atual 
num modelo funcional 

Janeiro de 2015 

Constrangimentos Data de conclusão 
Custos financeiros associados 
Mau estado do equipamento instalado e cartões 
Sistema informático articulado às exigências curriculares. 

30 de Junho 2015 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 


