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Introdução 

 
 
O presente relatório foi elaborado a partir de relatórios elaborados pelos Coordenadores de 
Departamento, Coordenadores de Diretores de Turma, Professora Bibliotecária (AM/IGE/5) 
e de dados recolhidos por equipa de trabalho constituída para o efeito. Nele estão relatadas 
as atividades desenvolvidas em cada uma das Ações de Melhoria relativamente à aplicação 
do Plano de Melhoria no ano letivo de 2012/13. 
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/1 - Melhoria dos resultados escolares 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 Realização de reuniões de Departamento, Grupos de Recrutamento e Conselhos de Turma 
 Generalização da elaboração de testes com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível 

nacional 
 Utilização de critérios de correção dos  testes a nível de escola semelhantes aos seguidos nas 

provas a nível nacional 
 Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto 
 Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revele adequado, de acordo com 

as prioridades estabelecidas em conselho pedagógico 
 
 
 
Foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos, Grupos de Recrutamento e Conselhos 
de Turma diversas atividades a saber: 

 Reuniões previstas no cronograma anual; 

 Análise/aferição dos critérios gerais e específicos de avaliação de acordo com o 
definido em Conselho Pedagógico;  

 Testes de avaliação diagnóstica e formativa (um teste igual a todas as turmas do 
mesmo nível); 

 Implementação do Plano de Turma, avaliação do comportamento e rendimento 
escolar dos alunos e concertação de atitudes e estratégias de atuação, de acordo com 
o perfil da turma, por forma a melhorar os resultados escolares dos alunos;  

 Testes com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional e respetivas 
matrizes (no sentido de uma aferição mais fiável dos resultados das diferentes 
turmas), exceto algumas disciplinas lecionadas no Ensino Profissional, a saber 
Economia e Contabilidade; 

 Critérios de correção dos testes a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas 
a nível nacional em anos anteriores; 

 Troca de experiências pedagógicas (Planificação de atividades em grupo,...);  

 Reavaliação de metodologias e estratégias de combate ao insucesso, adaptando-as ao 
longo do ano às dificuldades detetadas pelos alunos das turmas; 

 Assessorias pedagógicas e coadjuvâncias;  

  Articulações interdisciplinares definidas em Conselhos de Turma (verticais e 
horizontais); 

  Definição de estratégias de trabalho, competências a desenvolver nas aulas, de acordo 
com os Programas Educativos Individuais. – (Equipa da Educação Especial); 

 Análise dos resultados da avaliação dos finais de período (1º e 2º) e propostas de 
novas estratégias de atuação; 

 Aplicação de testes intermédios/exames nacionais de anos anteriores com vista a um 
melhor desempenho; 

 Aulas de apoio/preparação para o exame nacional, após o términus das aulas;  

 Análise dos resultados obtidos e comparação com os resultados alcançados nos testes 
intermédios de 9º e 12º ano a nível de escola e a nível nacional;  

 Participação nos Projetos: “Eu Sou Capaz (Mestre Escola)” promovido pela BE e 
dirigido aos alunos do Ensino Profissional e Euroescola/do Parlamento dos Jovens - 
(10ºA e Ensino Profissional). 
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Resultados a alcançar 

 
 Alcançar as metas definidas para o Agrupamento 
 Fixar a diferença máxima entre as classificações interna e externa no Ensino Básico em 5% 

(escala de 0 a 100%) 
 Fixar a diferença máxima entre as classificações interna e externa no Ensino Secundário em 

dois valores 
 Aumentar em 1% o número de alunos que transitam de ano sem níveis negativos 
 
Metas de resultados de provas e exames nacionais – Português e Matemática 

 
Conselho Pedagógico – Ata nº 460 – 16.02.2011 

 Metas para a Unidade Orgânica 
Meta 

Nacional 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015 
Português 

4.º ano 
93% 93% 93,5% 94% 95% 95,0% 

Matemática 
4.º ano 

95% 95% 95% 95% 95% 92,0% 

Português 
6.º ano 

90% 90% 90% 91% 92% 92,0% 

Matemática 
6.º ano 

75% 78% 80% 80% 80% 80,0% 

Português 
9.º ano 

71% 72% 73% 74% 75% 75,0% 

Matemática 
9.º ano 

40% 40% 45% 45% 50% 55,0% 

Português 
12.º ano 

55% 57% 60% 62% 65% 65,0% 

Matemática A 
12.º ano 

50% 50% 55% 60% 60% 70,0% 

 
Sucesso comparativo (avaliação interna – avaliação externa) - 4º Ano 

Ano 
Matemática Português 

Sucesso Considerando 
Classificação Interna 

Sucesso Considerando 
C. Externa - Exame 

Sucesso Considerando 
Classificação Interna 

Sucesso Considerando 
C. Externa - Exame 

4º 90,9% 51,5% 92,7% 45,5% 

 
Resultados dos exames nacionais de Português e Matemática – 2º e 3º Ciclo - (Médias) 

Ano 
Matemática Português 

CI 
(Classificação Interna) 

CE 
(Classificação Exame) 

CI 
(Classificação Interna) 

CE 
(Classificação Exame) 

6º 53,3% 42% 55,8% 48,1% 

9º 57,9% 44% 52,5% 47,8% 

12º 12 6,1 11,3 10,9 

 

Resultados da avaliação interna dos alunos do 1º Ciclo 

Ano de Escolaridade 
Retenções Insucesso 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

1º _______________ _______________ _______________ _______________ 

2º 11 5 19,0% 6,0% 

3º 2 0 3,8% 0,0% 

4º 2 1 3,3% 1,8% 

 



PLANO DE MELHORIA – RELATÓRIO 2012/13 

 
Agrupamento Vertical de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho 

 

PLANO DE MELHORIA 
Relatório -16outubro2013 – Conselho Pedagógico 

8 

Resultados da avaliação interna dos alunos do 2º Ciclo 

Ano de Escolaridade 
Retenções Insucesso 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

5º 0 6 0,0% 10,3% 

6º 13 12 19,1% 19,0% 

 
 

Resultados da avaliação interna dos alunos do 3º Ciclo 

Ano de Escolaridade 
Retenções Insucesso 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

7º 15 12 21,4% 21,8% 

8º 6 14 12,2% 22,2% 

9º 10 7 21,7% 15,2% 

 
 

Resultados da avaliação interna dos alunos do secundário regular 

Ano de Escolaridade 
Retenções Insucesso 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

10º -------------------------- 2 -------------------------- 22,2% 

11º 1 --------------------------- 9,09% --------------------------- 

12º 2 1 22,2% 10,0% 

 
 

Resultados dos exames de Português no Ensino Básico 

Ano de 
Escolaridade 

Média de frequência Média de Exame Taxa de Sucesso Exame 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

6º 3,10 2,93 3,15 2,59 85,3% 43,33% 

9º 2,98 2,90 2,83 2,62 68,3% 57,14% 

 
 

Resultados dos exames de Matemática no Ensino Básico 

Ano de 
Escolaridade 

Média de frequência Média de Exame Taxa de Sucesso Exame 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

6º 2,63 3,27 2,44 2,43 41,2% 39,28% 

9º 3,09 3,05 3,17 2,52 78,0% 40,48% 

 
 

Percentagem de alunos que transitaram sem níveis negativos – 1º Ciclo do Ensino Básico 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

2011/12 96,9% 82,8% 96,2% 91,7% 

2012/13 92,5% 97,4% 98,0% 90,9% 

 
 

Percentagem de alunos sem níveis negativos na avaliação final de 3º período – 3º Ciclo e 
Ensino Secundário 

Não foram considerados os resultados dos exames nacionais 

 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 12º Ano 

2011/12 80,00% 65,75% 45,07% 48,98% 45,45% 77,78% 

2012/13 66,67% 56,92% 52,70% 38,10% 52,17% 70,00% 
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Outros aspetos considerados pertinentes 

 
Observações dos Departamentos: 

 A ausência de algumas aulas de substituição é gratificante para muitos alunos e 
contribuiu para o registo de menos casos de indisciplina; 

 As assessorias e coadjuvâncias melhoraram o ambiente de trabalho na sala de aula e 
permitiram apoiar individualmente mais alunos; ´ 

 Sentiu-se, por vezes, dificuldades na gestão do tempo para elaboração, análise e 
discussão dos documentos e assuntos a tratar, quer em Conselho de Turma, Grupo e 
Departamento.  

 
 

Revisão e avaliação da ação 

 
 Comparação dos resultados por período com os resultados do ano anterior por ano de 

escolaridade.  
 

Critérios de insucesso aplicados na elaboração do tratamento estatístico que se segue (não 
foram considerados os resultados dos exames nacionais para manter o critério nos três 
períodos em referência): 
 
 
5º - 7º - 8º ano de escolaridade 
O aluno não transita se obtiver mais de 3 níveis inferiores ao nível 3. No conjunto dos três níveis não podem estar 
cumulativamente as disciplinas de Matemática e Português. 
 
6º - 9º ano de escolaridade 
O aluno não transita se obtiver mais de 2 níveis inferiores ao nível 3. Não pode obter cumulativamente nível inferior a 3 nas 
disciplinas de Matemática e Português. 
 
12º ano de escolaridade 
O aluno não conclui o 12º ano se obtiver classificações inferiores a 10 em qualquer disciplina. 
 
 

 
5º Ano 6º Ano 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

1º Período 6,0% 16,9% 39,1% 43,6% 

2º Período 10,0% 15,5% 28,2% 22,6% 

3º Período 0,0% 10,3% 17,6% 14,1% 

 
 

 
7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

1º Período 35,7% 25,7% 23,4% 38,7% 31,8% 28,3% 

2º Período 37,1% 22,9% 19,2% 35,5% 42,2% 31,1% 

3º Período 19,7% 16,4% 10,2% 22,2% 13,6% 13,0% 

 

 

 
12º Ano 

2011/12 2012/13 

1º Período 22,2% 20,0% 

2º Período 11,1% 50,0% 

3º Período 22,2% 30,0% 
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1º PERÍODO 

 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano  12º Ano 

2011/12 

6,0% 39,1% 35,7% 23,4% 31,8%  22,2% 

2012/13 16,9% 36,9% 25,7% 38,7% 28,3%  20,0% 

Da análise desta tabela, partindo do principio de que a maioria dos alunos de determinado ano de escolaridade frequenta o ano 
de escolaridade seguinte, no ano letivo subsequente, poderemos concluir que: 
Se regista um aumento muito significativo do insucesso do 5º ano (2011/12) para o 6º ano (2012/13); 
Se regista um significativo decréscimo no insucesso registado do 6º ano (2011/12) para o 7º ano (2012/13); 
Se regista um ligeiro aumento no insucesso registado do 7º ano (2011/12) para o 8º ano (2012/13); 
Se regista um aumento no insucesso registado do 8º ano (2011/12) para o 9º ano (2012/13); 
É nos quintos e oitavos anos que se regista um aumento do insucesso relativamente ao ano anterior. 

 
 
 
 
 

 
2º PERÍODO 

 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 
 

12º Ano 

2011/12 

10,0% 28,2% 37,1% 19,2% 42,2%  11,1% 

2012/13 15,5% 22,6% 22,9% 35,5% 31,1% 

 

50,0% 

Da análise desta tabela, partindo do principio de que a maioria dos alunos de determinado ano de escolaridade frequenta o ano 
de escolaridade seguinte, no ano letivo subsequente, poderemos concluir que: 
Se regista um aumento muito significativo do insucesso do 5º ano (2011/12) para o 6º ano (2012/13); 
Se regista um significativo decréscimo no insucesso registado do 6º ano (2011/12) para o 7º ano (2012/13); 
Se regista um ligeiro decréscimo no insucesso registado do 7º ano (2011/12) para o 8º ano (2012/13); 
Se regista um aumento significativo no insucesso registado do 8º ano (2011/12) para o 9º ano (2012/13); 
É nos quintos e oitavos anos que se regista um aumento do insucesso relativamente ao ano anterior. 

 
 
 
 
 
 

3º PERÍODO 

 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 
 

12º Ano 

2011/12 

0,0% 17,6% 19,71% 10,2% 13,6%  22,2% 

2012/13 10,3% 14,1% 16,4% 22,2% 13,0% 

 

30,0% 

Da análise desta tabela, partindo do princípio de que a maioria dos alunos de determinado ano de escolaridade frequenta o ano 
de escolaridade subsequente no ano letivo seguinte, poderemos concluir que: 
Se regista um aumento muito significativo do insucesso do 5º ano (2011/12) para o 6º ano (2012/13); 
Se regista um decréscimo pouco significativo no insucesso registado do 6º ano (2011/12) para o 7º ano (2012/13); 
Se regista um ligeiro acréscimo no insucesso registado do 7º ano (2011/12) para o 8º ano (2012/13); 
Se regista um ligeiro acréscimo no insucesso registado do 8º ano (2011/12) para o 9º ano (2012/13); 
É nos quintos e oitavos anos que se regista um aumento do insucesso relativamente ao ano anterior. 
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 Comparação dos resultados da avaliação interna com a externa de 2012/2013 
 Benchmarking dos últimos dois anos 
 Elaboração de um Plano de Melhoria em caso de necessidade 

 

4º Ano 3º período Meta 2012/2013 Desvio 

Língua Portuguesa 92,7% 93% 0,3% 

Matemática 90,9% 95,5% 4,6% 

 
Escola B.2, 3 / S Mestre Martins Correia 
Dados necessários ao preenchimento do inquérito de benchmarking - Ano letivo 2011/12 

2º Ciclo 
2011/12 

Anos 

5ºA 5º B 5ºC 
Total 

5º 
anos 

6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 
Total 

6º 
anos 

N.º de alunos com necessidades Educativas Especiais por ano 2 1 2 5 2 3 3 2 10 

N.º de alunos que frequentam as Atividades de Enriquecimento 
Curricular (Clubes) 

1 20 5 26 6 2 1 0 9 

N.º de Encarregados de Educação que contactaram o DT incluindo 
contactos para os quais foram convocados (1) 

9 15 20 44 16 9 20 20 65 

N.º de Encarregados de Educação que estiveram presentes nas 
reuniões de pais convocados pelo DT ou Escola (2) 

52 47 68 167 65 61 54 69 249 

N.º de alunos excluídos por faltas 0 0 0 0 0 1 0 2 3 

N.º de anulações de matrícula por ano escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taxas de abandono escolar (3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

N.º de transferências solicitadas para outros estabelecimentos de 
ensino 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taxas de sucesso escolar (4) 66,7% 80% 85% 77,2% 81,2% 85% 85% 70% 80,3% 

Taxas de transição escolar (5) 100% 100% 100% 100% 75% 82,3% 90% 94,1% 85,4% 

N.º de alunos colocados em estágio em empresas ou instituições 
(de cursos com estágio) (n.º de alunos em estágio; n.º total de 
alunos do curso) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N.º de alunos com plano de recuperação / Acompanhamento 3 2 0 1 4 0 7 3 6 0 4 1 6 0 9 2 25 3 

 

3º Ciclo 
2011/12 

Anos 

7.ºA 7.º B 7.ºC 
Total 
7.º 

anos 
8.ºA 8.ºB 

Total 
8.º 

anos 
9.ºA 9.ºB 

Total 
9.º  

anos 

N.º de alunos c/ necessidades Educativas 
Especiais por ano 

2 3 3 8 0 2 2 1 1 2 

N.º de alunos que frequentam as Atividades de 
Enriquecimento Curricular (Clubes) 

3 0 5 8 4 2 6 0 1 1 
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N.º de Encarregados de Educação que 
contactaram o DT incluindo contactos para os 
quais foram convocados (1) 

16 24 12 52 21 21 42 16 19 35 

N.º de Encarregados de Educação que estiveram 
presentes nas reuniões de pais convocados pelo 
DT ou Escola (2) 

90 77 77 244 103 70 173 81 67 148 

N.º de alunos excluídos por faltas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

N.º de anulações de matrícula por ano escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Taxas de abandono escolar (3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

N.º de transferências solicitadas para outros 
estabelecimentos de ensino 

0 1 2 3 2 0 2 5 1 6 

Taxas de sucesso escolar (4) 48,00% 43,48% 43,48% 44,99% 71,43% 19,05% 45,24% 26,92% 55,56% 41,24% 

Taxas de transição escolar (5) 84,00% 78,26% 73,91% 78,72% 89,29% 85,71% 87,50% 73,08% 94,44% 83,76% 

N.º de alunos colocados em estágio em empresas 
ou instituições (de cursos com estágio) (n.º de 
alunos em estágio; n.º total de alunos do curso) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N.º de alunos com plano de recuperação / 
Acompanhamento 

7 2 10 3 12 3 29 8 8 0 10 4 18 4 8 2 6 0 14 2 

(1) Os vários contactos de um mesmo Encarregado de Educação devem ser contabilizados como um único contacto 
(2) Cada aluno deve contabilizar apenas um Encarregado de Educação, mesmo que os dois pais/tutores tenham vindo à reunião 
(3) Não inclui transferência de escola 
(4) Alunos que transitaram para o ano escolar seguinte sem qualquer negativa 
(5) Alunos que reuniram condições para transitarem para o ano escolar seguinte, independentemente do n.º de negativas no final do ano 
 
Escola B.2, 3 / S Mestre Martins Correia 
Dados necessários ao preenchimento do inquérito de benchmarking - Ano letivo 2012/13 

2º Ciclo 
2012/13 

Anos 

5ºA 5º B 5ºC --------- 
Total 

5º 
anos 

6ºA    6ºB   6ºC --------- 
  Total 

 6º 
  anos 

N.º de alunos c/ necessidades Educativas Especiais 
por ano 

2 2 2 --------- 6 2 2 1 --------- 5 

N.º de alunos que frequentam as Atividades de 
Enriquecimento Curricular (Clubes) 

16 8 6 --------- 30 2 4 10 --------- 16 

N.º de Encarregados de Educação que contactaram o 
DT incluindo contactos para os quais foram 
convocados (1) 

10 12 18 --------- 40 20 21 13 --------- 54 

N.º de Encarregados de Educação que estiveram 
presentes nas reuniões de pais convocados pelo DT 
ou Escola (2) 

53 59 43 ---------    155 69 71 75 --------- 215 

N.º de alunos excluídos por faltas 0 0 0 --------- 0 2 0 0 --------- 2 

N.º de anulações de matrícula por ano escolar 0 0 0 --------- 0 0 0 0 --------- 0 

Taxas de abandono escolar (3) 0% 0% 0% --------- 0% 9% 0% 0% --------- 3,0% 

N.º de transferências solicitadas para outros 
estabelecimentos de ensino 

0 0 2 --------- 0 3 1 2 --------- 6 

Taxas de sucesso escolar (4) * 95,0%   70,0% 27,8% --------- 64,3% 36,4% 60,0% 66,7% --------- 54,4% 

Taxas de transição escolar (5) *    100,0% 95,0% 72,2% --------- 89,1% 59,1% 90,0% 95,2% --------- 81,4% 
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N.º de alunos colocados em estágio em empresas ou 
instituições (de cursos com estágio) (n.º de alunos 
em estágio; n.º total de alunos do curso) 

0 0 0 --------- 0 0 0 0 --------- 0 

Nº de alunos com plano acompanhamento 
pedagógico individual 

0 10 12 --------- 22 13 10 10 --------- 33 

 

3º Ciclo – 7º e 8º Ano 
2012/13 

Anos 

7ºA 7º B 7ºC 7ºD 
Total  
  7º  
anos 

8ºA 8ºB 8ºC ----- 
Total 
   8º  
anos 

N.º de alunos c/ necessidades Educativas Especiais por 
ano 

4 4 1 2 11 2 2 3 -----  7 

N.º de alunos que frequentam as Atividades de 
Enriquecimento Curricular (Clubes) 

7 3 12 3 25 0 1 3 -----  4 

N.º de Encarregados de Educação que contactaram o 
DT incluindo contactos para os quais foram 
convocados (1) 

10 16 19 20   65 22 9 19 -----        50 

N.º de Encarregados de Educação que estiveram 
presentes nas reuniões de pais convocados pelo DT ou 
Escola (2) 

19 16 19 20  74 22   19 -----    41 

N.º de alunos excluídos por faltas 0 0 0 0 0 0 0 0  ----- 0 

N.º de anulações de matrícula por ano escolar 0 0 0 0 0 0 0 0  ----- 0 

Taxas de abandono escolar (3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  ----- 0% 

N.º de transferências solicitadas para outros 
estabelecimentos de ensino 

0 0 0 0 0 0 2 0  ----- 2 

Taxas de sucesso escolar (4)     50,0%  25% 67% 50% 48%   45,0% 27% 37% -----  36,3% 

Taxas de transição escolar (5) 95% 56% 84% 95% 82,5% 77% 68,0 79% -----  74,7% 

N.º de alunos colocados em estágio em empresas ou 
instituições (de cursos com estágio) (n.º de alunos em 
estágio; n.º total de alunos do curso) 

0 0 0 0         0 0 0 0 ------ 0 

Nº de alunos com plano acompanhamento pedagógico 
individual 

    5     8    5 18 36 10 13 12 ------ 35 

 

3º Ciclo - 9º Ano 
2012/13 

Anos 

9ºA 9º B ------ ------ 
Total 

9º 
anos 

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

N.º de alunos c/ necessidades Educativas 
Especiais por ano 

0 1 ------ ------ 1 ------- ------- ------- -------- -------------------- 

N.º de alunos que frequentam as 
Atividades de Enriquecimento Curricular 
(Clubes) 

1 4 ------ ------ 5 ------- -------- -------- -------- -------------------- 

N.º de Encarregados de Educação que 
contactaram o DT incluindo contactos 
para os quais foram convocados (1) 

15 18 ------ ------ 33 ------- ------- -------- -------- --------------------- 

N.º de Encarregados de Educação que 
estiveram presentes nas reuniões de pais 
convocados pelo DT ou Escola (2) 

26 18 ------ ------ 44 ------- -------- -------- -------- --------------------- 

N.º de alunos excluídos por faltas 0 0 ------ ------ 0 ------- -------- -------- -------- ---------------------- 

N.º de anulações de matrícula por ano 
escolar 

0 0 ------ ------ 0 ------- -------- -------- -------- ---------------------- 
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Taxas de abandono escolar (3) 0% 0% ------ ------- 0% ------- -------- -------- -------- ---------------------- 

N.º de transferências solicitadas para 
outros estabelecimentos de ensino 

1 1 ------ ------- 0 ------- ------- ------- ------- ---------------------- 

Taxas de sucesso escolar (4) 67,9% 17,6% ------ ------- 48,9% ------- ------- ------- ------- ---------------------- 

Taxas de transição escolar (5) 92,9% 70,6% ------ ------- 84,4% ------- ------- ------- ------- ---------------------- 

N.º de alunos colocados em estágio em 
empresas ou instituições (de cursos com 
estágio) (n.º de alunos em estágio; n.º 
total de alunos do curso) 

0 0 ------ ------- 0 ------- ------- ------- ------- ---------------------- 

Nº de alunos com plano acompanhamento 
pedagógico individual 

10 13 ------ ------- 0 ------- ------- ------- ------- ---------------------- 

(1) Os vários contactos de um mesmo Encarregado de Educação devem ser contabilizados como um único contacto 
(2) Cada aluno deve contabilizar apenas um Encarregado de Educação, mesmo que os dois pais/tutores tenham vindo à reunião 
(3) Não inclui transferência de escola 
(4) Alunos que transitaram para o ano escolar seguinte sem qualquer negativa 
(5) Alunos que reuniram condições para transitarem para o ano escolar seguinte, independentemente do n.º de negativas no final do ano 
* Dados finais só disponíveis depois da Av. Externa. 

 
Algumas conclusões apresentadas pelos Departamentos: 

 O insucesso continua a dever-se fundamentalmente à ausência de pré-requisitos, 
dificuldades de aprendizagem, falta de empenho/trabalho/concentração e 
equipamento/material necessário, não cumprimento de prazos estabelecidos e 
também, em alguns casos, a comportamentos inadequados; 

 Os resultados mais fracos devem-se a dificuldades demonstradas pelos alunos no 
domínio das várias competências (oralidade, leitura, escrita, gramática); 

 O insucesso foi considerado irrelevante ao nível das disciplinas do Departamento de 
Expressões;  

 A maioria dos alunos dos Cursos Profissionais concluiu os módulos com sucesso, tendo 
todos os alunos integrado o estágio profissional.  
 

Sugestão: 
Deve ser proporcionada formação aos professores que os apetreche de ferramentas 
que lhes permitam definir com maior segurança atividades/estratégias que levem à 
promoção do sucesso dos alunos.  
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/2 - Articulação Curricular 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 Atualizar o(s) documento(s) onde estão indicadas as possibilidades de articulação curricular 

vertical e horizontal 
 Definir a aplicação dos documentos em reunião de Conselho de Ano/Grupo/Grupo de 

Recrutamento/Conselho de Turma 
 

Foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos, Grupos de Recrutamento e Conselhos 
de Turma diversas atividades a saber: 

 Atualização do(s) documento(s) onde estão indicadas as possibilidades de articulação 
curricular vertical e horizontal; 

 Registo em ata e no PT das articulações concretizadas; 

 Realização de reuniões de Conselho de Turma, Grupos de Recrutamento, de trabalho 
colaborativo e outras para a planificação de atividades de articulação vertical e 
horizontal, registando-se as mesmas em atas, planos de turma e sumários; 

 A implementação da articulação foi sendo atualizada nas reuniões que foram 
realizadas ao longo do ano letivo.  Nos cursos profissionais privilegiou-se a realização e 
a apresentação de trabalhos individuais e de grupo por parte dos formandos, 
permitindo uma articulação curricular com as disciplinas da formação técnica, geral e 
específica;  

 

Resultados a Alcançar 

 
 90% das planificações ao nível da disciplina e ao nível do Plano de Turma contemplarem a 

articulação curricular 
  Em cada grupo/turma concretizar no mínimo uma articulação curricular envolvendo duas 

ou mais áreas curriculares/disciplinas 
 

Verificou-se que: 

 Todas as planificações da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo do Ensino Básico e do 
Departamento de Expressões contemplam a articulação curricular, não se verificando 
o mesmo nos restantes níveis de ensino/Departamentos; 

 Todas as turmas, incluindo os cursos profissionais, concretizaram duas ou mais 
articulações curriculares que envolveram várias disciplinas/áreas, designadamente 
visitas de estudo e atividades de aula, envolvendo conteúdos de várias disciplinas, 
conforme consta na grelha de articulação que faz parte do Plano de Turma e de outros 
documentos; 

 Relativamente ao Projeto de Educação Sexual da Turma, foram realizadas articulações 
curriculares envolvendo várias disciplinas/parceiros sociais, havendo a registar 100 % 
de concretização em todas as turmas, com exceção do 1º ano profissional onde a 
percentagem foi de 55% .  

 

Outros aspetos considerados pertinentes 

 
Sugestões/Observações dos Departamentos: 

 A articulação interdisciplinar deverá ser promovida através de reuniões entre 
subcoordenadores dos grupos disciplinares, em cada ano letivo, e fazer parte 
integrante dos programas das disciplinas; 
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 As diversas atividades de articulação deverão fazer parte integrante de todas as 
planificações programáticas e atas. 
 

Revisão e avaliação da ação 

 
Algumas conclusões apresentadas pelos Departamentos: 

 Feita a análise das planificações ao nível das disciplinas, dos Planos de Turma assim 
como das atas dos respetivos conselhos de turma, considera-se que as mesmas devem 
ser mais explícitas quanto à articulação;  

 O processo de articulação curricular do agrupamento melhorou, através da 
elaboração/implementação do documento orientador onde estão indicadas as 
possibilidades de articulação curricular entre as várias disciplinas a nível de ano de 
escolaridade. Este documento facilitou a planificação e implementação das grelhas de 
articulação horizontal e vertical;  

 Os resultados da articulação foram discutidos nas reuniões de Conselho de Turma e de 
Grupo de Recrutamento, considerando-se positiva para o desenvolvimento de 
competências nos alunos e para a melhoria dos seus resultados.  
 
Sugestões dos Departamentos: 

 A revisão e avaliação da ação devem ser feitas no final do ano letivo;  
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/3 - Articulação Curricular Interciclos 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 Em reuniões integrar nas planificações os conteúdos a articular desde o pré-escolar até ao 

ensino secundário 
 Aproximar, nas cotações, os pesos atribuídos a cada uma das competências testadas nos 

vários ciclos de ensino 
 
Foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos, Grupos de Recrutamento e Conselhos 
de Turma diversas atividades a saber: 

 Foi concretizada em parte a integração nas planificações dos conteúdos a articular 
desde o pré-escolar até ao ensino secundário; 

 O Agrupamento participou em concursos, quer a nível local quer a nível nacional, que 
englobaram vários ciclos de ensino; 

 Realizaram-se reuniões de trabalho colaborativo entre os diferentes Grupos/Ciclos a 
fim de planificar atividades de articulação vertical, considerando também a situação de 
alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente, tendo em 
conta o documento orientador em vigor no Agrupamento;  

 Foram aproximados, nas cotações, os pesos atribuídos a cada uma das competências 
testadas no 2º e 3º ciclos de ensino, aquando da análise e discussão dos critérios de 
avaliação; 

 Realizaram-se reuniões periódicas entre docentes do 1º Ciclo (docentes dos 3º e 4º 
anos) e do 2º Ciclo (Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal e 
Português), para planificar a concretização da articulação entre os dois ciclos. Em 
algumas situações a articulação interciclos processou-se através da implementação de 
Projetos; Foram identificados os conteúdos essenciais a desenvolver em cada nível de 
ensino e práticas de atuação, a fim de garantir a sequencialidade e a consistência das 
aprendizagens e a operacionalização de modos de expressão linguística/atitudes 
adequados ao contexto de sala de aula;  

 Implementaram-se coadjuvâncias nos vários ciclos do ensino básico; 

 Procedeu-se à aproximação dos pesos atribuídos a cada uma das competências a 
avaliar nos vários ciclos, à adaptação das cotações dos testes e à estrutura e tipologia 
de questões aplicadas nas provas de exame nacional. 

 
 
 

Resultados a Alcançar 

 
 Pelo menos 90% das planificações ao nível do Grupo de Recrutamento devem fazer 

referência aos conteúdos/competências a articular entre níveis consecutivos de ensino 
desde o pré-escolar ao ensino secundário 

 
Verificou-se que: 

 Nem todas as planificações fazem referência aos conteúdos/competências a articular 
entre níveis consecutivos de ensino desde o pré-escolar até ao ensino secundário.   
 
 

Outros aspetos considerados pertinentes 

 
A articulação interciclos é condicionada pela distância entre a sede do Agrupamento e as 
Escolas da Azinhaga e do Pombalinho. 
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Revisão e avaliação da ação 

 
Sugestões dos Departamentos: 

 Promover, sempre que possível, a coadjuvância de professores em ciclos de ensino 
diferentes, nomeadamente no 1º e no 2º ciclo; 

 Reforçar a participação do Agrupamento em concursos, quer a nível local quer a nível 
nacional, que englobem vários ciclos de ensino; 

 Aprofundar o conhecimento das formas de trabalhar dos alunos e professores em 
ciclos de ensino diferentes pelo que é necessário criar um espaço de diálogo e 
conhecimento entre professores, principalmente dos 1º e 2º ciclos;  

 A articulação vertical deve ser aprofundada e melhorada sendo pertinente 
proporcionar formação aos professores para haver uniformidade na sua 
implementação; 

 A planificação é um dos aspetos a melhorar, dado que nem todas as planificações 
fazem referência aos conteúdos/competências a articular entre níveis consecutivos de 
ensino; 

 A articulação entre ciclos deverá ser reforçada; 

 A Revisão e avaliação da ação devem ser feitas no final de cada período letivo. 
 
 
Outros registos: 

 É necessário definir estratégias para implementação da ação de melhoria; 

 Os resultados da articulação foram considerados positivos para o desenvolvimento de 
competências nos alunos e para a melhoria dos seus resultados. 
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/4 - Articulação Curricular Horizontal 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 Reuniões de Conselho de Grupo/ Ano/Turma 
 Reuniões de Conselho de Diretores de Turma 
 
Foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos, Grupos de Recrutamento e Conselhos 
de Turma diversas atividades a saber: 

 Reuniões previstas no cronograma anual; 

 Atualização de um documento onde estão identificadas todas as possibilidades de 
articulação curricular entre as várias disciplinas a nível de ano de escolaridade; 

 Planificação das articulações horizontais nos Conselhos de Turma, estando as mesmas 
registadas em ata e sumariadas; 

 Na especificidade dos cursos profissionais privilegiou-se a realização e a apresentação 
de trabalhos individuais e de grupo por parte dos formandos, permitindo uma 
articulação curricular horizontal com a disciplina de Português e com as componentes 
técnicas. 

 

Resultados a Alcançar 

 
 Garantir a 100% a articulação curricular nos grupos/turmas do Agrupamento, 

desenvolvendo no mínimo duas atividades por grupo/turma 
 
Verificou-se que: 

 Este resultado foi alcançado ao nível do pré-escolar. A planificação contempla sempre 
a articulação horizontal concretizada a partir de atividades incluídas no Plano Anual de 
Atividades; 

 Todas as articulações definidas em cada Conselho de Turma foram realizadas, mas não 
houve uniformização de implementação; 

 Procedeu-se à avaliação dos Planos de Turma assim como à análise e verificação do 
grau de consecução das atividades/articulações curriculares, as quais decorreram de 
acordo com o delineado nas planificações e Planos de Turma; 

 Em todas as turmas do 2º, 3º ciclo e do secundário foram desenvolvidas mais de duas 
atividades por grupo/turma. O objetivo foi atingido a 100%. 

 

Outros aspetos considerados pertinentes 

 

 A articulação horizontal, no que se refere a turmas com os quatro anos de 
escolaridade, esporadicamente, não deve ser seguida rigorosamente, uma vez que há 
conteúdos do programa que podem ser abordados em simultâneo em dois anos de 
escolaridade; 

 A articulação deve envolver todas as disciplinas e em algumas situações as aulas serem 
partilhadas entre professores. 

 

Revisão e avaliação da ação 

 
Sugestões dos Departamentos: 

 Criar pontos de convergência entre conteúdos programáticos; 

 Formação para professores na área da articulação horizontal; 

 Verificação da consecução das atividades propostas (supervisão sumários); 
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 Realização da revisão e avaliação da ação no final de cada período letivo;  

 Registos dos resultados da articulação (se foram positivos para o desenvolvimento de 
competências nos alunos e para a melhoria dos seus resultados) no Plano de Turma e 
nas atas de Conselho de Turma; 

 Definição das articulações horizontais nas planificações dos conteúdos programáticos.  
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/5 - Utilização das potencialidades da biblioteca escolar para a promoção do sucesso 
educativo 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 As atividades definidas no PE/PT 
 Funcionamento das salas de estudo em articulação estreita com a BE, funcionando sempre 

que possível no espaço da BE 
 Ocupação de alunos na Biblioteca, onde estarão professores disponíveis para apoio 

permanente 
 
Ao nível da Educação Pré-Escolar desenvolveram-se atividades incluídas no Plano Anual de 
Atividades, e outras, a saber: 

 Projeto “As letras e os 5 sentidos”; 

 Projeto “SOBE”; 

 Avaliação dos projetos em reunião de Departamento e partilha das atividades e de 
materiais produzidos nas diferentes turmas. 

 
Ao nível do Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico desenvolveram-se atividades 
incluídas no Plano Anual de Atividades, a saber: 

 Os alunos do 1º ciclo da Golegã deslocaram-se, quinzenalmente, à BE acompanhados 
por um professor. 

 
Ao nível do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais motivaram-se os alunos 
para: 

 Utilizarem a Biblioteca para consulta de documentos, quer em suporte papel quer em 
suporte informático, para a realização de trabalhos extra-aulas. 

 
Ao nível do Departamento de Expressões desenvolveram-se algumas atividades, incluídas ou 
não no Plano de Atividades, a saber: 

 Planificação de várias atividades em articulação com a professora bibliotecária, a 
desenvolver no âmbito da disciplina de Educação para a Cidadania (Cidadania e 
Direitos Humanos, Educação Ambiental - a importância de reciclar); 

 Atividade “30 minutos de leitura” promovida pela BE; 

 Sensibilização da generalidade dos alunos para a leitura;  

 Participação em atividades desenvolvidas na BE durante a ocupação de alunos; 

 Realização de Visitas de Estudo orientadas à Exposição de Instrumentos Musicais do 
Mundo, na BE, a fim de valorizar o trabalho e os recursos disponíveis na BE; 

 Exposição de trabalhos, no âmbito da disciplina de Educação Visual, no espaço eleito 
pela professora bibliotecária para o efeito; 

 Participação com os alunos do curso - 1º Profissional no âmbito do projeto “ Eu sou 
capaz” – disciplina de Design, Comunicação e Audiovisuais; 

 Dinamização, ao longo do ano letivo da atividade “Desafios na BE” (Grupo de Educação 
Especial), integrada no Projeto “Partilhar Para Inovar”, em articulação com a 
professora bibliotecária, por forma a utilizarem-se os recursos disponíveis da 
Biblioteca Escolar; 

 Área de Recreação/Lazer – “Desafios na BE” incluída no currículo específico individual 
dos cinco alunos NEEcp do 3.º Ciclo; 

 Sensibilização dos alunos com NEEcp para a leitura e participação na “Semana da 
Leitura – 30 minutos de Leitura”, concurso “Como se Diz? Como se Escreve?” e leitura 
de histórias do livro “Como comportar-se”; 
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 Dinamização da etapa 10 do Peddy-Paper “Os Bons Comportamentos não Ocupam 
Lugar!” (desenvolver nos alunos as capacidades da leitura e  de interpretação, bem 
como a  consciencialização de atitudes e valores necessários à Educação para a 
Cidadania); 

 Ao nível do Departamento de Ciências Sociais desenvolveram-se algumas atividades, 
incluídas ou não no Plano de Atividades, a saber: 
- Utilização da BE nas aulas de Apoio ao Estudo, associado ao Grupo de Recrutamento 
de História e Geografia de Portugal (só em casos pontuais); 
- Funcionamento de aulas de apoio - 10º ano de escolaridade - no âmbito de disciplina 
do Grupo de Recrutamento de Filosofia; 
- A participação dos alunos dos 7º e 9º anos nas salas de estudo foi quase nula 
(funcionamento das mesmas não aconteceu em colaboração com a Biblioteca Escolar 
com a exceção da disciplina de Geografia em que algumas das sessões tiveram lugar na 
biblioteca escolar). 

 
Ao nível do Departamento de Línguas desenvolveram-se algumas atividades, incluídas ou 
não no Plano de Atividades, a saber: 

 Comemoração do “Dia Internacional dos Direitos Humanos”; 

 “Segurança e Qualidade” (formas de atuação em casos de catástrofes, acidentes e 
assistência de primeiros socorros); 

 Aplicação do Modelo Plus em trabalhos de investigação e projeto; 

 Atividade “30 minutos de leitura”; 

 Projeto “Mestre Escola – Eu sou capaz”; 

 Optimização de meios informáticos na realização de trabalhos de pesquisa; 

 Utilização de obras de leitura integral existentes no âmbito do PNL; 

 Motivação à leitura através da participação no Concurso Nacional de Leitura; 

 Dinamização de uma etapa do Peddy-Paper;  

 Sensibilização para aspetos comportamentais a melhorar,  por professores de apoio 
permanente;  

 Elaboração de textos a apresentar ao concurso Pordata. 
 
A BE desenvolveu o seu trabalho a partir das atividades definidas nos diferentes documentos 
orientadores e específicos, a saber: 

Plano de Melhoria 

 Desenvolvimento de recursos para as atividades de ocupação de alunos (Escola Mestre 
Martins Correia); 

 Apoio às atividades definidas nos PT (Agrupamento); 

 Funcionamento das salas de estudo em articulação com a BE (Escola Mestre Martins 
Correia). 
Conselho Pedagógico 

 1º Ciclo e Pré-Escolar 
Trabalhos ao nível da leitura autónoma – leitura de um livro por período, envolvendo a 
família. 

 1º ciclo:  
- Apoio à aquisição de técnicas de estudo e no âmbito da Área Curricular de Estudo do 
Meio, em articulação com a BE (no mínimo mensalmente) – Sublinhar/Tirar 
notas/fazer esquemas; 
- Utilização do espaço do Bar para realizar exposições periódicas de trabalho realizado 
pelos alunos, no contexto de sala de aula e de acordo com os temas propostos pela BE; 
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- Realização de um concurso com questões de interpretação dos livros PNL 
trabalhados em sala de aula e realizados na Semana da Leitura; 
Plano Anual BE 

“A biblioteca na promoção do sucesso” 

 Desenvolvimento da literacia da Informação – Modelo PLUS; 

 Apoio ao trabalho dos Conselhos de Turma. 
“Ler Ajuda a Ser” 

 Desenvolvimento da literacia da leitura:  
- Pré-Escolar (Projeto “As letras e os cinco sentidos”); 
- 1º Ciclo (Projeto “Ler e aprender na estação do saber”); 
- Profissionais ⦋Projeto “Eu Sou Capaz (Mestre Escola)”⦌; 
- Para todos (Semana da leitura, Plano Nacional de leitura). 

“Comemoração de efemérides” 
 

Ao nível dos Conselhos de Diretores de Turma desenvolveram-se algumas actividades, 
incluídas ou não no Plano de Atividades, a saber: 

 Houve articulação de todas as turmas do 2º ciclo com a BE; 

 Em relação à ocupação de alunos, foi elaborado um documento de articulação entre os 
vários conselhos de turma e a BE, no qual constavam as prioridades de cada turma, 
tendo em conta o seu perfil; 

 Articulação com a BE nas seguintes turmas: 7ºA, 7ºC, 7ºD e 8ºA; 

 Participação da turma do 1º Ano do Curso Profissional no Projeto “Eu sou capaz 
(Mestre Escola)” (juntamente com as disciplinas de Português, Área de Integração, 
Tecnologias de Informação e Comunicação, Sistemas de Informação e Design, 
Comunicação e Audiovisuais); 

 Participação das turmas do 2º e 3º ano do Curso Profissional no Projeto “Eu sou capaz 
(Mestre Escola)” (sessões de leitura com escritores e palestras); 

 Atividades desenvolvidas em articulação com a Biblioteca Escolar (BE), a qual 
disponibilizou um novo serviço mediante o qual podem ser visualizados todos os filmes 
do seu fundo documental, online, em todos os computadores da Escola Mestre 
Martins Correia; 

 Formação PORDATA (alunos 10º e 12º anos, D. Turma e professores das turmas). 
 

Resultados a Alcançar 

 
 95% das turmas trabalham em articulação com as BE escolares 

 Realização dos dois projectos contemplados no PAA - Jardins-de-infância do 
Agrupamento; 

 Participação da maioria das turmas em atividades da biblioteca  

 Totalidade das turmas trabalhou em articulação com a Biblioteca Escolar na disciplina 
de Português; 

 No âmbito da Educação Especial os Planos foram cumpridos, tendo-se verificado que 
os alunos realizaram atividades simples de forma mais autónoma, houve um maior 
envolvimento e permanência em tarefas simples, aumentou o respeito e cooperação 
com os outros, interiorizando e cumprindo algumas normas de funcionamento social; 

 100% das turmas do 2º ciclo trabalharam em articulação com a BE ; 

 44% das turmas do 3º ciclo trabalharam em articulação com a BE ; 

 100% das turmas do Ensino Secundário trabalharam em articulação com a BE. 
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Contributo da Biblioteca Escolar para atingir os resultados esperados: 

 Desenvolvimento de recursos para as atividades de ocupação de alunos (Escola 
Mestre Martins Correia) 
A professora bibliotecária desenvolveu 16 tipos diferentes de recursos, de acordo com 
o solicitado nos conselhos de turma, que disponibilizou num dossiê, na sala 24 e na 
plataforma Moodle.  Apenas os Diretores de Turma do 5º C e do 12º  A enviaram todos 
os documentos de apoio a este trabalho. Os do 5º A, 5º B e 6º B enviaram documentos 
para os 1º e 2º períodos, os Diretores de Turma do 6ª A e 7º C enviaram apenas o 
documento relativo ao 1º período. Os restantes não enviaram qualquer documento. 
 

 Apoio às atividades definidas nos PG/PT (Agrupamento) 
A BE participou em todas as atividades solicitadas pelos educadores, professores do 1º 
ciclo e Conselhos de Turma;  

 Funcionamento das salas de estudo em articulação com a BE (Escola Mestre Martins 
Correia) 
A BE não recebeu qualquer solicitação neste sentido. De acordo com a solicitação do 
Conselho Pedagógico, a professora bibliotecária reuniu com o Coordenador dos 
Diretores de turma do 3º ciclo, para preparar uma proposta a apresentar aos 
respetivos diretores de turma, a qual visava a disponibilização de links, de acordo com 
os conteúdos programáticos, na página da BE, a partir de sugestões dos professores 
(trabalho a realizar nas horas de trabalho colaborativo). 
 
Definidas no Plano Anual BE 
“A biblioteca na promoção do sucesso” 
 “Ler ajuda a Ser” 
“Comemoração de efemérides” 
 “Gerir e avaliar para melhorar” 

 

Outros aspetos considerados pertinentes 

 

 Criar um grupo formal de professores (pelo menos um de cada grupo disciplinar) ao 
serviço dos alunos na biblioteca, em articulação com a professora bibliotecária, sob a 
coordenação do subcoordenador de cada um dos grupos disciplinares (só para a Escola 
Mestre Martins Correia); 

 Funcionamento das salas de estudo na BE; 

 Motivar os alunos para a frequência da BE; 

 Incentivar a pesquisa de informação e apoiar os professores. 
 

Outros registos: 

 Houve interesse por parte dos alunos nas atividades desenvolvidas; 

 As atividades contribuíram para superar algumas dificuldades assinaladas nos PT e  
alterar atitudes e comportamentos dos alunos; 

 Contudo, no geral,  o trabalho realizado foi pouco sistemático, desconhecendo-se  se 
as atividades foram integradas nos PT e nas planificações dos docentes; 

 Os materiais preparados para a Ocupação de Alunos foram pouco aplicados;  

 A avaliação da ação, bem como a sua operacionalização não foram da 
responsabilidade da professora bibliotecária. 
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Revisão e avaliação da ação 

 
Sugestões dos Departamentos e Bibliotecária: 

  A frequência da BE deve ser uma prática mais rotineira para os alunos; 

  A avaliação desta ação não deve contemplar apenas a percentagem de turmas 
envolvidas, mas o impacto desse trabalho no desenvolvimento das competências dos 
alunos; 

 95% das turmas trabalharem em articulação com a BE (até 2015);  

 A revisão e a avaliação da ação devem ser feitas no final de cada período letivo;  

 Participação da professora BE na revisão da ação para 2013/14. 
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/6 - Aprofundar o trabalho colaborativo entre os professores 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 Reuniões  
 Supervisão pedagógica dentro e fora da sala de aula 
 
 
 

Foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos e Grupos de Recrutamento diversas 
atividades, a saber: 

 Divulgação e reflexão sobre as necessidades sentidas, resultados obtidos e produção 
de materiais; 

 Reflexão sobre os critérios gerais e específicos de avaliação dos alunos e adaptação 
dos mesmos aos alunos com necessidades educativas especiais de caráter 
permanente, sendo a respetiva informação registada nos seus PEI e CEI; 

 Realização de todas as reuniões previstas no Plano Anual/Cronograma; 

 Preparação de materiais didáticos e definição de estratégias a desenvolver em 
situações específicas nas sessões de trabalho colaborativo; 

 Realização de planificações a médio e longo prazo, tendo em conta os programas 
nacionais, as articulações vertical e horizontal, os recursos disponíveis; 

 Análise dos resultados escolares por forma a permitir a adaptação das planificações, 
materiais e estratégias; 

 Elaboração do Plano Anual de Atividades e respetiva implementação e avaliação das 
respetivas atividades; 

 Elaboração das informações relativas à realização de provas de exame de equivalência 
à frequência; 

 Colocação no moodle de modelos de documentos a utilizar internamente; 

 Articulação entre docentes curriculares, docentes da educação especial e técnicas 
especializadas: terapeuta da fala e terapeuta ocupacional do Centro de Recursos para 
a Inclusão e psicóloga do Agrupamento; 

 Preenchimento de vários questionários sobre: funcionamento do CRI; “Necessidades 
Especiais de Educação 2012/2013 – Questionário eletrónico” solicitado pelo Diretor de 
Serviços de Estatística, da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC); 
“Monitorização NEE”; avaliação intercalar e final do Plano de Ação do Centro de 
Recursos para a Inclusão; candidatura ao Plano de Ação CRI para o ano letivo 
2013/2014; atualização constante de listas dos alunos NEEcp, para a Direção, para a 
rede escolar e para o projeto “Psicoterapia nas Escolas”. 

 
 
 

Resultados a Alcançar 

 
 Institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas, para monitorizar a 

eficácia do planeamento individual em termos do sucesso académico 
 

Não foi criado um mecanismo que, de forma sistemática, permita afirmar que houve 
institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas e monitorização da 
eficácia do planeamento individual em termos do sucesso académico. 
Este é um ponto fraco desta Ação de Melhoria. 
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Outros aspetos considerados pertinentes 

As atas das reuniões nem sempre refletem o trabalho produzido, devendo passar a ser mais 
explícitas. 
A criação por Departamento e Grupo de Recrutamento, de um período num dia da semana, 
destinado à realização de reuniões e encontros de trabalho foi considerada pertinente, 
verificando-se que o  aprofundamento do trabalho colaborativo entre os professores: 

 Foi considerado positivo; 

 Facilitou a implementação de novas práticas, metodologias e de alguns instrumentos 
de trabalho. 

 

Revisão e avaliação da ação 

Continuar com a aplicação desta ação de melhoria no ano letivo de 2013/14. 
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/7 - Aprofundar as práticas de supervisão pedagógica 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 Supervisão pelo Coordenador de Departamento ou Subcoordenador por ele designado, uma 

vez por período, de dois livros de ponto selecionados aleatoriamente ou por necessidade 
objetiva. O registo da supervisão será concretizado através do preenchimento de uma 
checklist facultada pela direção.  

 
Tópicos Relativamente aos sumários SIM NÃO 

1 
Estão bem concebidos 
Exemplos de sumários a evitar: Exercícios - Continuação da aula anterior - Exercícios das 
páginas … - Revisões - … 

  

2 Estão elaborados de acordo com o definido nas planificações   

3 Estão elaborados por segmentos de 45 minutos.   

4 Sumários não lavrados   

5 Falta de rúbricas   

6 Sumários rasurados sem o acompanhamento da rúbrica da Diretora   

7 Na ausência de faltas o espaço encontra-se trancado   

8 Há anotações a lápis   

9 
Outras situações: Caligrafia pouco legível - Sumários numerados por blocos de 90 minutos - 
Espaços rasurados sem o acompanhamento da rúbrica da Diretora – Foi excedido o espaço 
destinado ao sumário. 

  

 
As principais lacunas identificadas nos sumários relacionam-se com os tópicos 1, 3, 8 e 9 da 
tabela. 
 
Após a identificação destas lacunas, os aplicadores da checklist sinalizaram-nas junto dos 
professores, no sentido de melhorar a elaboração de sumários. 
 

Relativamente à aplicação da checklist verificaram-se as seguintes acções: 

 Realização, pelo Coordenador de cada Departamento ou por Subcoordenadores por 
eles designados, uma vez por período, da supervisão de dois livros de ponto 
selecionados aleatoriamente; 

 Registo da supervisão concretizado através do preenchimento de uma checklist; 

 Nos casos em que houve delegação de competências, houve subcoordenadores que 
apenas supervisionaram um livro de ponto, uma vez que apenas funcionou uma turma 
relacionada com a respetiva disciplina ou porque se tratava da única turma onde não 
lecionavam. 

No final do 3º período foi feito o balanço final desta ação, tendo-se concluído ter havido 
melhorias significativas neste âmbito.  
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A par desta medida, foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos e Grupos de 
Recrutamento diversas outras atividades de supervisão, a saber: 

 Verificação de planificações a médio e longo prazo; 

 Verificação de todos os dossiês e PT, com o objetivo de uniformizar a sua elaboração; 

 Criação no Moodle do Agrupamento de links com informação para os alunos e 
encarregados de educação; 

 Criação de dossiês digitais de Departamento e Grupo de Recrutamento; 

 Identificação e supervisão das situações problemáticas por forma a promover a 
aprendizagem e as regras cívicas nos alunos, tendo como finalidade a motivação e o 
sucesso escolar; 

 Utilização das horas destinadas ao trabalho colaborativo para reforçar e verificar a 
necessidade da coerência entre os registos dos sumários e as planificações;  

 Planificação das atividades a desenvolver com os alunos com necessidades educativas 
especiais de carácter permanente por forma a adequar conteúdos e estratégias às 
respetivas necessidades/dificuldades; 

 Análise dos resultados escolares dos alunos, no final de cada período letivo, para 
redefinir estratégias e reformular planificações; 

 Ponderação relativa à avaliação do trabalho desenvolvido e das atividades pedagógicas 
realizadas pelos alunos; 

 Acompanhamento/orientação por parte do subcoordenador quanto a situações 
problemáticas na sala de aula. 

 

Resultados a Alcançar 

 
 Uniformização das práticas de supervisão no Agrupamento 
 Reforço da liderança das estruturas intermédias 
 

Foram propostas pelos diferentes Departamentos e Grupos de Recrutamento algumas 
atividades a saber: 

 Homogeneização de um conjunto de regras para elaboração de sumários; 

 Uniformização de práticas de supervisão no Agrupamento; 

 Reforço da liderança das estruturas intermédias. 
 
Foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos, Grupos de Recrutamento e 
Coordenação de Diretores de Turma diversas atividades, a saber: 

 Trabalho colaborativo entre os três Coordenadores de Diretores de Turma com o 
objetivo de uniformizar as práticas de supervisão; 

 Reforço significativo ao nível das estruturas intermédias, relativamente a toda a 
conjuntura inerente à prática letiva. 
 
 
 

Aplicação de boas práticas de supervisão pedagógica que contribuíram para minimizar e 
superar situações/problema.  

 
Revisão e avaliação da ação 
 
Continuar com a aplicação desta ação de melhoria no ano letivo de 2013/14. 
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Identificação da Ação de Melhoria 

AM/IGE/8 - Revisão dos critérios gerais e específicos de avaliação dos alunos 

Relatório - outubro 2013 
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Atividades a realizar 

 
 Reuniões de grupo de recrutamento 
 Reuniões de departamento 
 Reuniões de conselho pedagógico 
 Elaboração de grelhas de avaliação uniformizadas em cada grupo de recrutamento onde 

estão contemplados os critérios 
 
Foram desenvolvidas pelos diferentes Departamentos, Grupos de Recrutamento e Conselhos 
de Turma diversas atividades, a saber: 

 Aferição/Reformulação dos Critérios Gerais (aprovados em Conselho Pedagógico) e 
dos Critérios Específicos aprovados em reunião de grupo;  

 Elaboração de testes com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional; 

  Utilização de critérios de correção dos testes a nível de escola semelhantes aos 
seguidos nas provas a nível nacional em anos anteriores; 

 Elaboração e atualização das grelhas de avaliação específicas de cada grupo disciplinar, 
de acordo com os critérios gerais aprovados em Conselho Pedagógico. 

 

Resultados a Alcançar 

 
 Aproximar os resultados da avaliação interna dos alunos dos da avaliação externa: a 

diferença máxima entre as classificações interna e externa no Ensino Básico em 5% (escala 
de 0 a 100%) e a diferença máxima entre as classificações interna e externa no Ensino 
Secundário em dois valores. 

 
Registaram-se os seguintes resultados: 

Sucesso comparativo (avaliação interna – avaliação externa) - 4º Ano 

Ano 
Matemática Português 

Sucesso Considerando a 
Classificação Interna 

Sucesso Considerando a 
Classif. Externa - Exame 

Sucesso Considerando a 
Classificação Interna 

Sucesso Considerando a 
Classif. Externa - Exame 

4º 90,9% 51,5% 92,7% 45,5% 

 
Resultados dos exames nacionais de Português e Matemática – 2º e 3º Ciclo - (Médias) 

Ano 
Matemática Português 

CI 
(Classificação Interna) 

CE 
(Classificação Exame) 

CI 
(Classificação Interna) 

CE 
(Classificação Exame) 

6º 53,3% 42% 55,2% 48,1% 

9º 57,9% 44% 52,5% 47,8% 

12º 12 6,1 11,3 10,9 

 
Alguns registos: 

 Os resultados obtidos pelos alunos nos testes intermédios nacionais situaram-se 
ligeiramente acima da média nacional;  

 Aplicação uniforme dos Critérios de Avaliação a todas as turmas; 

 A revisão dos critérios gerais e específicos de avaliação dos alunos contribuiu para uma 
melhor homogeneização na aplicação de critérios nos diferentes níveis de ensino; 

 Registo dos resultados resultantes da aplicação dos critérios, nas grelhas específicas e 
efetuada a análise comparativa dos resultados obtidos - Avaliação interna. – 
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Outros aspetos considerados pertinentes 

 
Sugestões/Observações dos Departamentos: 

 A ação não se adapta ao Departamento Curricular do Pré-Escolar; 

 A criação de grelhas de avaliação uniformizadas; 

 A divulgação, no início do ano letivo, dos critérios gerais e específicos de avaliação a 
alunos e respetivos Encarregados de Educação, na Plataforma Moodle GAP. 

 

Revisão e avaliação da ação 

 

 A revisão e a avaliação da ação devem ser realizadas no final do ano letivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golegã – 16 de outubro de 2013 


