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Agrupamento de Escolas Professor Armando de Lucena
Objetivo
É objetivo deste documento servir de suporte à implementação de Ações de Melhoria do
Agrupamento de Escolas Professor Armando de Lucena.
1. Introdução

O Plano de Melhoria tem como objetivo o fortalecimento e/ou mudança de práticas, em resposta
às áreas destacadas no âmbito da avaliação externa e do relatório da auto-avaliação,
baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da própria escola e, sobretudo, na
perspetiva da comunidade escolar. Pretende-se assumir um comprometimento com um
processo de melhoria e o estabelecimento de condições objetivas de como essa melhoria será
alcançada, tal como já tinha sido definido no plano de intervenção do Projeto Educativo,
documento onde se explicitaram os princípios, os valores, as metas e os objetivos segundo os
quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa. Este plano reforça e complementa-se
com os sucessivos planos de melhoria que se têm vindo a afirmar no desenvolvimento do
processo de autoavaliação.
O PM é concomitantemente um dos principais objetivos da autoavaliação do Agrupamento e as
ações que constam do plano representam atividades fundamentais para o bom desempenho
dos agentes educativos e da própria organização. Estas ações, no seu conjunto, representam
aquilo que poderá determinar, de forma positiva ou negativa, a identificação e o empenho das
pessoas nos objetivos de melhoria do serviço, assim como mostrar à organização que o esforço
que lhes foi solicitado ao longo de todo este processo tem, de facto, resultados concretos.
Algumas das ações descritas decorrem também das inscritas no Contrato de Autonomia
estabelecido pelo Agrupamento com o Ministério de Educação e Ciência.
Após a aprovação pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral e tendo em vista o
envolvimento alargado da comunidade escolar, o presente documento deve ser publicado na
página do agrupamento.
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2. Estrutura do PM
O relatório de autoavaliação tem como objetivo apoiar a Direção da escola na implementação de
um conjunto de ações que permitam melhorar o desempenho organizacional, através da definição
de um Plano de Melhoria, contribuindo assim para uma maior qualidade, eficiência e eficácia da
escola.
Os pontos que foram considerados como fortes devem também ser objeto de acompanhamento,
de modo a reforçar a vantagem competitiva e sustentabilidade dos esforços já realizados.
Os aspetos a melhorar são analisados pela equipa de autoavaliação e de seguida são
hierarquizados como ações de melhoria. O PM é integrado no planeamento estratégico do
agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e Contrato de
Autonomia), sendo fundamental a sua divulgação e efetiva implementação.

Tabela 1 – Estrutura do documento “Plano de Melhoria”
Capítulo

Descrição

Identificação do Agrupamento

Designação do Agrupamento
Nome do Coordenador da CAI

Identificação das Áreas de
Melhoria / Ações de Melhoria

Lista de sugestões de melhoria agregadas por áreas

Critérios de priorização das AM

Lista de ações de melhoria relevantes

Visão global do PM

Quadro geral que permite visualizar todo o PM (cronograma)

Ficha da AM

Fichas para cada AM (planeamento)

3. Plano de Melhoria
3.1 Identificação do Agrupamento
Tabela 2 – Organização/Coordenação
Elementos da Escola

Descrição

Designação da Organização

Agrupamento de Escolas Professor Armando de Lucena

Nome do Coordenador da CAI

Nazareth Carpinteira

Período da Autoavaliação

2014 - 2017
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3.2 Áreas de Melhoria
Tabela 3 – Identificação das Áreas de Melhoria / Ações de Melhoria
Áreas de
Melhoria

Aspetos a Melhorar1

Ações de Melhoria2

Resultados Académicos e
Prestação do
Serviço
Educativo

- Resultados escolares internos,
externos e taxas de
transição/conclusão
- Planeamento e Articulação
- Práticas de Ensino
- Monitorização e Avaliação do Ensino
e Aprendizagens

- Resultados escolares e ensino
aprendizagem

Resultados –
Resultados
sociais

Implementação de uma estratégia
partilhada visando a disciplina
(competências sociais e ambiente de
aprendizagem)

- Promoção da disciplina e prevenção
da indisciplina
- Melhorar a participação dos alunos
na vida da escola

Prestação do
Serviço
Educativo –
Práticas de
Ensino

Investimento na supervisão da prática
letiva em contexto de sala de aula

Liderança e
Gestão Liderança

Liderança e
Gestão Gestão

Liderança e
Gestão Autoavaliação

Melhorar as relações entre as várias
escolas do agrupamento
Mobilização dos pais/encarregados de
educação na procura e
implementação de estratégias
promotoras de um maior sucesso
escolar
Desenvolver uma dinâmica de
promoção do agrupamento

Consolidação dos processos de
autoavaliação do Agrupamento

-Supervisão
letiva/profissional

da

prática

- Comprometer toda a comunidade
educativa na promoção do sucesso
escolar dos alunos do agrupamento.

Canais de comunicação e imagem do
AEPAL

- Monitorização das ações de melhoria

1

Descrição genérica da área em causa e dos aspectos detectados como áreas passíveis de melhoria
Indicação do nome da Ação de Melhoria a implementar, que será descrita pormenorizadamente mais à frente neste
documento
2
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3.3 Priorização das AM
As ações de melhoria foram ordenadas, após serem analisados os relatórios de avaliação
externa, da avaliação interna, da avaliação dos resultados escolares, bem como a execução do
Plano Anual de Atividades (PAA) e consecução das metas estabelecidas no Projeto Educativo
(PE) do AEPAL, no Contrato de Autonomia (CA) e do Projeto Educativo Municipal (PEM).
Após esta análise foram identificadas as principais causas que levam ao insucesso dos alunos:
1. Dificuldades de aprendizagem:
 Aquisição e aplicação de conhecimentos;
 Capacidade de raciocínio, abstração e visualização tridimensional;
 Compreensão de enunciados escritos e orais;
 Expressão escrita e oral.

2. Dificuldades atitudinais:
 Falta de empenho e responsabilidade;
 Falta de atenção/concentração e/ou conversas paralelas;
 Comportamentos desadequados e desajustados à realidade escolar;
 Atitudes negligentes e irresponsáveis face às tarefas que lhes são solicitadas;
 Fraca participação nas atividades pedagógicas propostas (dentro e fora da aula);
 Desinteresse pelos conteúdos e resultados escolares;
 Alguma falta de maturidade;
 Insuficiente envolvimento por parte dos pais e/ou encarregados de educação, sendo que
revelam, cada vez mais, dificuldades em acompanhar o processo de ensino/aprendizagem dos
seus educandos;
 Falta de material indispensável ao decurso das atividades letivas;
 Deficiente apropriação de métodos e hábitos de trabalho.

3. Dificuldades estruturais:
 Problemas socioeconómicos que afetam os resultados escolares, sendo que a escola não tem
soluções para a maioria desses problemas;
 Desfasamento entre as metas curriculares recentemente aprovadas e o desenvolvimento
intelectual/maturidade dos alunos;
 Programas demasiado extensos.

4. Dificuldades motivacionais:
 Interesses divergentes dos escolares;
4
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 Falta de objetivos a médio ou longo prazo, relativamente ao seu percurso escolar, não
reconhecendo o valor da escola no seu futuro;
 Desvalorização social do saber académico.
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1.4

Visão global do PM

Tabela 4 – Cronograma do PM

Prioridade

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AM

Resultados escolares e ensino aprendizagem
Promoção da disciplina e prevenção da indisciplina
Canais de comunicação e imagem do AEPAL
Monitorização das ações de melhoria desencadeadas

Responsável pelo
Projeto

Presidente da comissão
Presidente da comissão
Presidente da comissão
Presidente da comissão
Diretor

Supervisão da prática letiva/profissional
Comprometer toda a comunidade educativa na promoção Adjunta do Diretor
do sucesso escolar dos alunos do agrupamento.
Coordenadora DT
Melhorar a participação dos alunos na vida da escola

Cronograma temporal da
atividade
2014 / 15

2015 / 16

2016 / 17

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

Legenda:
Vermelho= Ação de Melhoria por iniciar
Amarelo= Ação de Melhoria em desenvolvimento

Data: 10/12/2014

Verde= Ação de Melhoria concluída
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1.5 Ficha da Ação de Melhoria
A tabela seguinte descreve os campos exigidos para cada AM:

Tabela 5 – Descrição da Ficha da Ação de Melhoria
Título

Descrição

Designação da Ação de
Melhoria

Título da Ação de Melhoria3

Coordenador da Ação

Pessoa responsável pela ação

Equipa operacional

As pessoas identificadas para desenvolver e implementar a
ação

Descrição da ação de melhoria

Descrição da AM

Objetivo(s) da ação de melhoria
Atividades a realizar
Resultado(s) a alcançar
Fatores críticos de sucesso
Constrangimentos
Datas de início e conclusão

O que se pretende efetivamente obter com a aplicação da
AM
Descrição da forma como a AM será implementada,
indicando as ações/atividades a realizar neste âmbito.
As metas ou indicadores utilizados para a implementação da
AM
As condições necessárias e suficientes para que os
objetivos sejam atingidos
O que pode influenciar negativamente a concretização dos
objetivos estabelecidos
Datas em que a implementação da AM se deve iniciar e
deve estar totalmente concluída

Recursos humanos envolvidos

As pessoas necessárias para implementação da AM

Custos estimados

Os custos envolvidos na implementação da AM

Revisão e avaliação da ação

Os mecanismos/suportes4 e as datas para monitorização do
progresso da AM de forma a assegurar a implementação da
Ação conforme previsto e, se necessário, efetuar correções

De seguida foram elaboradas as respetivas fichas de ação de melhoria, onde se identificam os
Coordenadores e a equipa operacional. Faz-se a descrição da ação de melhoria/atividades a
realizar, os objetivos/resultados a alcançar, os constrangimentos, os mecanismos de revisão e a
avaliação da ação.
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 1
Designação da Ação de Melhoria
Resultados escolares e ensino aprendizagem
Coordenador da Ação
Equipa operacional
Comissão para a monitorização e Direção, Docentes do AEPAL, Técnica do SPO, Pais/EE
promoção do sucesso escolar do representantes de turma/grupo.
AEPAL.
Descrição da ação de melhoria
Ações/estratégias promotoras de sucesso escolar
Objetivo(s) da ação de melhoria
Melhorar os resultados escolares
Atividades a realizar
- Reflexão crítica sobre os resultados escolares nos diferentes órgãos e estruturas.
- Elaboração de documentos estruturantes de articulação curricular nas dimensões vertical,
horizontal, intra e interdepartamental.
- Reforço do processo de planificação, de aferição dos critérios de avaliação, de partilha dos
recursos didáticos e de instrumentos didáticos de observação/avaliação, em reuniões de
grupo/departamento.
- Referência e/ou definição, em Conselho de Turma/Coord.Ano/Departamento Curricular, de:
. mecanismos de diferenciação pedagógica em contexto de sala de aula;
. práticas marcadas por metodologias ativas e inovadoras e partilha dos processos de ensino e
de aprendizagem que se revelem mais eficazes.
- Manutenção e dinamização das estratégias constantes no artigo 104.º do Regulamento Interno.
- Generalização e aplicação da avaliação formativa de modo contínuo e sistemático.
- Elaboração de documentos avaliativos com a tipologia dos instrumentos de avaliação externa.
- Acompanhamento de alunos em risco de abandono escolar, de forma articulada.
- Acompanhamento de alunos/crianças com necessidades educativas específicas e/ou especiais;
- Promoção da participação dos pais/EE em projetos/atividades do AEPAL.
Resultado(s) a alcançar
- Implementação de um apoio mais eficaz e personalizado aos alunos/crianças.
- Melhorar os resultados escolares a nível interno em relação aos anos letivos anteriores e nas
provas de avaliação externa.
- Aumentar a taxa de conclusão e transição.
- Manter ou melhorar a taxa de abandono escolar.
- Aumentar o número de documentos estruturantes.
- Cumprimento das metas definidas.
Fatores críticos de sucesso
Data de início
- Divulgação.
- Aplicação das medidas.
- Atribuição de tempo no horário para os Coordenadores e
Representantes de grupo disciplinar.
2014/15
- Envolvimento de todos os docentes, alunos/crianças e
pais/encarregados de educação.
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Constrangimentos
- Incompatibilidade de horários dos professores e alunos.
- Acréscimo de reuniões.
- Sobrecarga de horários dos alunos que apresentam mais
dificuldades.
- Ausência de hábitos de estudo/trabalho dos alunos fora
da escola e acompanhamento dos encarregados de
educação.
- Reduzidas expectativas dos encarregados de educação
em relação à escola e à necessidade de valorização
académica e cultural dos alunos.
Recursos humanos envolvidos
-Docentes, técnicos, assistentes operacionais,
alunos/crianças e pais/encarregados de educação.

Data de conclusão

2016/17

Custos estimados
Decorrentes do orçamento de
Estado; do orçamento privativo e
de parcerias.

Revisão e avaliação da ação
- Verificação da implementação das medidas propostas.
- Monitorização trimestral dos resultados escolares (Análise crítica dos resultados escolares –
Grupos/Departamentos)
- Resultados da avaliação externa.
- Taxas de transição.
- Taxas de abandono escolar.

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 2
Designação da Ação de Melhoria
Promoção da disciplina e prevenção da indisciplina
Coordenador da Ação
Equipa operacional
Comissão de monitorização e
Direção, Diretores de turma, Docentes, Coordenadores
controlo da indisciplina
de Estabelecimento, Coordenadora das AEC,
Coordenadores de ano, representante dos Educadores
de Infância, SPO e assistentes operacionais.
Descrição da ação de melhoria
Criação de mecanismos para prevenção da indisciplina.
Promover a disciplina e a cooperação.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Promover a disciplina na escola.
Diminuir os casos de indisciplina em especial aqueles que levem à aplicação de medidas
corretivas mas sobretudo de sancionatórias aos alunos envolvidos em situações de
incumprimento das normas estabelecidas no Regulamento Interno do AEPAL e que dificultam a
convivência, entre pares, dentro e fora da sala de aula.
Atividades a realizar
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-Cruzamento das faltas disciplinares marcadas ao aluno com as presenças no SEIAA e com a
participação entregue ao DT.
-Implementar todas as estratégias dentro da sala de aula antes de ser dada ao aluno a ordem
de saída da sala de aula, de acordo com a gravidade da situação.
-O DT/titular de turma deve informar com brevidade o Enc. de Educação sempre que exista
uma participação disciplinar.
-O DT/titular de turma deve convocar o EE para uma reunião na Escola, sempre que exista uma
participação disciplinar grave.
- Elaborar um contrato de responsabilidade entre a Escola, o aluno e respetivo EE, sempre que
exista um ato de indisciplina grave.
-Informar que o incumprimento deste contrato pode levar à sinalização do aluno à CPCJ, de
acordo com o previsto na Lei nº51/2012.
-Reuniões mensais com a CPCJ e os seus mediadores no Agrupamento.
-Colaboração da AP para promover a implementação das estratégias propostas pelo DT,
Professores Titulares ou Direção.
-Colaboração específica do E.E. representante de turma para ajudar a sensibilizar os restantes
EE relativamente às propostas do DT, professor titular, educador ou Direção.
-Reforço da dinamização de atividades orientadas nos recreios nas EB1/JI.
-Reforço da colaboração do SPO em reuniões para gestão de conflitos e na promoção de ações
de sensibilização sobre a indisciplina junto da comunidade educativa.
-Registo de ocorrência disciplinar em modelo próprio que deverá constar como anexo ao
relatório do DT/ professor titular e ser enviado à direção do Agrupamento.
-Reforço da intervenção do departamento de Educação Especial na gestão de situações de
indisciplina com alunos/crianças com NEE.
Resultado(s) a alcançar
Diminuir os casos de indisciplina
Melhorar o comportamento dos alunos/crianças e consequentemente os resultados escolares
Fatores críticos de sucesso
Data de início
Colaboração do Pessoal Docente, Direção e Pessoal
não Docente
Participação do SPO
2014/15
Colaboração dos EE
Constrangimentos
Data de conclusão
Défice de assistentes operacionais.
Não preenchimento do impresso das ocorrências.
Espaço físico da Escola.
2016/17
Falta de acompanhamento familiar dos alunos mais
problemáticos.
Recursos humanos envolvidos
Custos estimados
Direção, todos os docentes do Agrupamento e
Decorrentes do orçamento de
professores/monitores das AEC.
Estado; do orçamento privativo e
Pessoal não docente
de parcerias.
SPO/ ELI
CPCJ/ECJ
Pais/EE/Tutores
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Revisão e avaliação da ação
Verificação da implementação das medidas de atuação propostas.
Contabilização dos casos de indisciplina que levaram à aplicação de medidas corretivas e
sancionatórias.
Avaliação trimestral das atividades desenvolvidas e as dificuldades diagnosticadas.

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 3
Designação da Ação de Melhoria
Canais de comunicação e imagem do AEPAL
Coordenador da Ação
Equipa operacional
Comissão para a promoção da
Todos os docentes do AEPAL que promovam
Comunicação e Imagem do
atividades/projetos; pais/EE colaboradores;
AEPAL.
associações/representantes de EE/pais;
associação de alunos da escola sede; parceiros
sociais; bibliotecárias do AEPAL; SPO
Descrição da ação de melhoria
Criar/Melhorar/Rentabilizar os canais de comunicação com toda a comunidade educativa
Objetivo(s) da ação de melhoria
- Promover meios de divulgação das atividades desenvolvidas pelo agrupamento/associação de
pais/Associação de alunos
- Melhorar a imagem do agrupamento
Atividades a realizar
-Melhorar o espaço de divulgação de atividades/projetos, do átrio do pavilhão A da escola sede
-Divulgação das atividades do agrupamento/associação de pais/associação de alunos através
dos meios internos
- Utilização dos meios de comunicação locais para dar a conhecer as atividades do agrupamento
- Dinamização dos meios já existentes, criação de uma página no Facebook, de uma Newsletter e
do site de Educação Física.
- Ativar uma caixa de sugestões.
Resultado(s) a alcançar
Grau de satisfação da Comunidade Educativa, medido através de inquérito (66% de respostas
positivas).
Divulgação de 70% dos eventos em que o Agrupamento esteja envolvido.
Fatores críticos de sucesso
Data de início
- Empenho e motivação dos recursos humanos envolvidos
- Atribuição de tempo no horário para os responsáveis e
participantes nos projetos
- Colaboração e disponibilidade de toda a comunidade
2014/15
educativa
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Constrangimentos
- Dificuldades de gestão em tempo útil
- Dificuldades em receber a informação de todo o AEPAL
- Material informático
- Disponibilidade dos meios de comunicação local
- Formação na área das novas tecnologias
Recursos humanos envolvidos
- Docentes
- Alunos/Crianças
- Encarregados de Educação
- SPO
- Responsáveis dos órgãos de Comunicação Social
Revisão e avaliação da ação

Data de conclusão

2016/17
Custos estimados
Decorrentes do orçamento de
Estado; do orçamento privativo e
de parcerias.

- Verificação da implementação das medidas propostas
- Registo das atividades realizadas em documento próprio
- Publicações na imprensa local

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 4
Designação da Ação de Melhoria
Monitorização das ações de melhoria
Coordenador da Ação
Comissão de Avaliação Interna

Equipa operacional
Coordenadores das várias comissões de trabalho
e Subdiretora.

Descrição da ação de melhoria
Monitorizar o processo de implementação das ações de melhoria, que permitam a verificação de
prazos e clarificação dos resultados esperados.
Desenvolvimento de mecanismos de autoavaliação em todas as estruturas e serviços educativos.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Obter instrumentos de monitorização com capacidade de aplicação às diferentes ações de
melhoria em curso.
Avaliar regularmente o funcionamento de estruturas e serviços pedagógicos.
Atividades a realizar
- Constituição de várias comissões de monitorização;
- Construção de fichas de monitorização.
- Divulgação das fichas de monitorização.
- Aplicação das fichas de monitorização.
- Publicitação dos resultados filtrados pelas fichas de monitorização.
- Informar sobre os resultados da autoavaliação.
Resultado(s) a alcançar
- Mensurabilidade da aplicação das ações de melhoria.
- Acompanhamento de prazos e resultados da aplicação de ações de melhoria.
- Melhoria da capacidade de autorregulação.
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Fatores críticos de sucesso
Forte empenhamento e disponibilidade da direção e das
equipas formadas para o efeito.
Atribuição de tempo no horário para os elementos das
comissões de monitorização.
Constrangimentos
Aumento da carga burocrática.

Data de início

2014/15
Data de conclusão

Sobrecarga de horário dos docentes pertencentes às
comissões de monitorização.
Dificuldades relacionadas com a combinação de horários
e tempos comuns .
Complexidade da construção de modelos mensuráveis de
autoavaliação.
Recursos humanos envolvidos

Docentes destacados para o efeito.

2016/17

Custos estimados
Decorrentes do orçamento de
Estado; do orçamento privativo e
de parcerias.

Revisão e avaliação da ação
Aplicação e resultados obtidos através das fichas de monitorização.
Informação prestada à comunidade em função da aplicação de fichas de monitorização.
Relatórios de autoavaliação.

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 5
Designação da Ação de Melhoria
Supervisão da prática letiva/profissional
Coordenador da Ação
Equipa operacional
Diretor, subdiretora e adjunta do
diretor

Coordenadores de Departamento Curricular

Descrição da ação de melhoria
Acompanhamento de docentes/observação entre pares em sala de aula, enquanto estratégia
para fomentar e reflexão com vista à deteção de dificuldades de lecionação e promover a
disseminação de boas práticas cientifico-pedagógicas.
Objetivo(s) da ação de melhoria
- Melhorar os resultados escolares;
- Melhorar as práticas de reflexão e trabalho cooperativo;
- Melhorar as práticas em sala de aula;
- Promover a articulação e a cooperação entre as estruturas de gestão curricular;
- Detetar e acompanhar casos de dificuldade de lecionação;
- Promover a partilha de experiências e recursos.
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Atividades a realizar
- Acompanhamento de docentes em contexto de sala de aula nas seguintes situações: docente
pela 1ª vez a lecionar na escola / agrupamento; solicitação por parte do docente; necessidade de
apoio dentro da sala de aula; partilha de experiências e articulação de conteúdos com as
diferentes áreas curriculares; por indicação do Diretor.
Resultado(s) a alcançar
- Melhorar o desempenho docente em sala de aula;
- Partilha de boas práticas educativas;
- Tornar, gradualmente, o trabalho colaborativo interpares, uma prática corrente.
Fatores críticos de sucesso
Data de início
- Resistências pontuais a este tipo de intervenção;
- Falta de formação do supervisor, reconhecida pelos
2015/16
pares.
Constrangimentos
Data de conclusão
Incompatibilidade de horários
Elevado número de níveis e anos de escolaridade
atribuídos a alguns docentes
2016/17
Elevado n.º de anos de escolaridade envolvidos nas
atividades
Distanciamento geográfico entre as diversas escolas do
agrupamento
Recursos humanos envolvidos
Custos estimados
Decorrentes do orçamento de
Todos os docentes do AEPAL
Estado; do orçamento privativo e
de parcerias.

Revisão e avaliação da ação
Relatórios dos coordenadores dos departamentos curriculares.
Monotorização realizada pelo Diretor com base nos dados apresentados nos relatórios referidos
anteriormente.

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 6
Designação da Ação de Melhoria
Comprometer toda a comunidade educativa na promoção do sucesso escolar dos alunos/crianças
do agrupamento.
Coordenador da Ação
Equipa operacional
Diretor
Adjunta do Diretor;
Assessora do diretor

Diretores de turma, Titulares de turma, Coordenadores
de ano, SPO, professoras bibliotecárias, Dep.de
Educação Especial, associações e representantes de
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Coordenadores de estabelecimento
EE/pais e assistentes operacionais
Descrição da ação de melhoria
Criação de mecanismos para o incentivo à participação dos pais/encarregados de educação e
toda a comunidade educativa para que possam contribuir para o sucesso escolar do
Agrupamento.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Melhorar o envolvimento dos pais e Encarregados de Educação na vida da Escola
Comprometer toda a comunidade educativa na promoção do sucesso escolar dos alunos/crianças
do agrupamento.
Atividades a realizar
- Implementação novas estratégias de sensibilização dos pais e encarregados de educação para
a importância do estudo no futuro dos jovens e da sociedade;
- Realização de sessões de sensibilização dos encarregados de educação para a necessidade e
importância do acompanhamento da vida escolar dos seus educandos;
- Sensibilização dos Pais e Encarregados de educação para a importância da criação de uma
Associação de pais e Encarregados de Educação e levantamento dos potenciais interessados;
- Participação dos encarregados de educação em projetos/atividades do Agrupamento/turma.
Resultado(s) a alcançar
- Aumentar em n+1 o número de atividades em que os pais/ EE possam participar (sendo n o ano
letivo 2014-15)
- Fomentar o aumento em n+1 o número de atividades/ações promovidas pelos EE/Associação
de Pais (sendo n o ano letivo 2014-15)
Fatores críticos de sucesso
-A colaboração e disponibilidade dos Pais e do Pessoal
Docente e não Docente
-Colaboração da CMM (cedência de espaços)
Constrangimentos
Dificuldade em reunir os pais e encarregados de
educação e alunos
Dificuldade em motivar os pais
Espaço físico das escolas
Recursos humanos envolvidos
Direção
SPO
Pessoal docente e não docente
Professores/monitores das AEC
Coordenadores de Estabelecimento
Pais/EE e alunos/crianças
A.P.
Revisão e avaliação da ação

Data de início
2015/16
Data de conclusão
2016/17

Custos estimados
Decorrentes do orçamento de
Estado; do orçamento privativo e
de parcerias.

- Registo da participação dos E. Educação nas diversas atividades
- Número de atividades realizadas
- Número de reuniões realizadas e número de participantes
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 7
Designação da Ação de Melhoria
Melhorar a participação dos alunos/crianças na vida da escola
Coordenador da Ação
Equipa operacional
Diretores de turma; Titulares de turma; Delegados
Coordenadoras de DT;
e subdelegados de turma representantes de ano de
Coordenadora Departamento
escolaridade; associação de pais/representantes
1ºciclo e representante do
de pais/EE;
departamento do Pré-escolar.
Descrição da ação de melhoria
Criação de mecanismos que favoreçam, incentivem e valorizem a participação dos
alunos/crianças.
Objetivo(s) da ação de melhoria
Maior participação e corresponsabilização dos alunos/crianças na vida escolar.
Atividades a realizar
- Incremento da realização de assembleias de alunos/crianças para discussão de diferentes
assuntos;
- Incremento do apoio da direção e dos docentes no processo associativo;
- Orientação por docentes no desenvolvimento de atividades promovidas pelos alunos/crianças;
- Promoção de um papel mais interventivo do delegado e subdelegado de turma.
Resultado(s) a alcançar
- Criação da associação de alunos;
- Maior integração dos alunos/crianças na elaboração, realização e divulgação das atividades;
- Contribuição dos alunos/crianças na conceção e elaboração dos documentos orientadores de
ação educativa.
Fatores críticos de sucesso
Data de início
- Divulgação
- Empenho dos alunos/crianças
2015/16
- Apoio dos diferentes órgãos/associações
Constrangimentos
Data de conclusão
- Adesão dos alunos/crianças
- Dificuldade de horários
2016/17
Recursos humanos envolvidos
Custos estimados
- Alunos/crianças
Decorrentes do orçamento de
- Órgãos competentes
Estado; do orçamento privativo e
- Associação de Pais
de parcerias.
Revisão e avaliação da ação
- Número de assembleias
- Número de atividades dinamizadas pelo AEPAL.
- Participação dos alunos/crianças na conceção e elaboração dos documentos orientadores de
ação educativa.
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Malveira, 11 de dezembro de 2014

A presidente da Comissão de Avaliação Interna

____________________________________
(Nazareth Carpinteira)

O presidente do Conselho Pedagógico

__________________________________
(Jorge Barreiros)
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