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Objetivo 

É objetivo deste documento servir de suporte à comunicação do Plano de Melhoria 

decorrente das áreas onde a equipa de avaliação externa de escolas da IGE entende que o 

Agrupamento deverá incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria.  

 

 

 

1 Introdução 

 

O presente plano de melhoria (PAM) resulta do Relatório da Avaliação Externa das Escolas, 

efetuada nos dias 26, 27 e 31 de Janeiro do ano de 2012, no Agrupamento de Escolas da 

Golegã, Azinhaga e Pombalinho. 

Pretende-se, desta forma, sistematizar, planificar e demonstrar a forma de acompanhamento 

da execução das ações para as áreas identificadas e propostas como de intervenção 

prioritária no referido relatório. 

De acordo com as melhores recomendações da IGE, procurou-se desenvolver um 

documento de trabalho, ao nível interno, mas também de análise e acompanhamento, ao 

nível externo, numa perspetiva de prestação de contas. 

No quadro seguinte faz-se a descrição, de uma forma seletiva das ações que este 

agrupamento se compromete a implementar. 
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2 Visão global do Plano de Melhoria 

Área de melhoria identificada 

Identificação de causas pertinentes para os fracos resultados académicos, com vista à elaboração de um plano de 

melhoria eficaz.  

Identificação da Ação de Melhoria 

- AM/IGE/1 - Melhoria dos resultados escolares 

Descrição da ação de melhoria 

Ao nível dos conselhos de turma/ano e do grupo de recrutamento refletir e elencar as dificuldades manifestadas pelos 

alunos (nestas dificuldades excluir aquelas em que a escola não tem capacidade para alterar) e definir estratégias de 

atuação para as ultrapassar. 

Objetivos da ação de melhoria 

Intensificar o trabalho colaborativo entre os professores do grupo de recrutamento e do conselho de turma. 

Melhorar os resultados escolares. 

Atividades a realizar 

Realização reuniões de conselho de turma e de grupo de recrutamento. 

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. 

Resultados a alcançar 

Alcançar as metas definidas para o Agrupamento 

Aumentar em 1% o número de alunos que transitam de ano sem níveis negativos 

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 

Coordenador da Ação               Equipa operacional 

Diretor              Coordenadores de departamento e dos diretores de turma 

Recursos humanos envolvidos 

Professores do agrupamento 

Data de início 

Setembro de 2012   

Revisão e avaliação da ação  

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

 Comparação dos resultados, por período, com as metas do Agrupamento por ano de escolaridade 

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 
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Área de melhoria identificada 

Generalização de práticas de articulação horizontal e vertical do currículo, a fim de consolidar a sequencialidade e a 

consistência das aprendizagens 

Identificação da Ação de Melhoria 

- AM/IGE/2 - Articulação Curricular 

Descrição da ação de melhoria 

Dotar o Agrupamento de um documento orientador da articulação curricular vertical e horizontal. 

Desenvolver os instrumentos de aplicação, acompanhamento e avaliação do processo. 

Objetivos da ação de melhoria 

Melhorar o processo de articulação vertical e horizontal a nível do agrupamento. 

Atividades a realizar 

Atualizar o documento onde estão indicadas as possibilidades de articulação curricular entre as várias disciplinas a 

nível de ano de escolaridade. 

Elaborar o documento orientador da articulação vertical. 

Definir a aplicação dos documentos em reunião de conselho de grupo/ ano/ grupo de recrutamento/conselho de turma. 

Resultados a alcançar 

90% das planificações ao nível da disciplina e ao nível do projeto curricular de turma contemplarem a articulação 

curricular. 

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

curriculares/disciplinas. 

Coordenador da Ação                    Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna                   Coordenadores de departamento e dos diretores de turma 

Recursos humanos envolvidos 

Docentes do agrupamento 

Data de início 

Junho de 2012 

Revisão e avaliação da ação  

No final de cada ano letivo 

Análise das planificações ao nível da disciplina/projeto curricular de turma para verificação 
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Área de melhoria identificada 

Generalização de práticas de articulação horizontal e vertical do currículo, a fim de consolidar a sequencialidade e a 

consistência das aprendizagens 

Identificação da Ação de Melhoria 

- AM/IGE/3 - Articulação Curricular interciclos 

Descrição da ação de melhoria 

Definir os conteúdos essenciais a desenvolver em cada nível de educação/ensino e o seu grau de concretização. 

Objetivos da ação de melhoria 

Generalizar as práticas de articulação curricular entre os vários níveis de ensino a fim de consolidar a sequencialidade 
e a consistência das aprendizagens 

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. 

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. 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna Coordenadores de departamento 

Recursos humanos envolvidos  

Docentes do agrupamento 

Data de início 

Setembro de 2012 

Revisão e avaliação da ação  

Final de cada ano letivo 

Análise dos documentos para verificação do grau de consecução 
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Área de melhoria identificada 

Generalização de práticas de articulação horizontal e vertical do currículo, a fim de consolidar a sequencialidade e a 

consistência das aprendizagens   

Identificação da Ação de Melhoria 

- AM/IGE/4 - Articulação Curricular horizontal 

Descrição da ação de melhoria 

Identificar os conteúdos/competências comuns/complementares a articular entre duas ou mais áreas/disciplinas e 

proceder à sua planificação no âmbito do projeto curricular de turma. 

Objetivos da ação de melhoria 

Generalizar as práticas de articulação curricular entre as várias ´áreas/disciplinas a fim de consolidar a consistência 

das aprendizagens 

Atividades a realizar 

Reuniões de conselho de grupo/ ano/turma 

Reuniões de conselho de diretores de turma 

Resultados a alcançar 

Garantir a 100% a articulação curricular nos grupos/turmas do agrupamento, desenvolvendo no mínimo duas 

atividades por grupo/turma. 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna Coordenadores de departamento e dos diretores de turma 

Recursos humanos envolvidos 

Professores do conselho de turma 

Data de início  

Junho de 2012 

Revisão e avaliação da ação  

Final do ano letivo  

Análise dos documentos para verificação do grau de consecução 
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Área de melhoria identificada 

Implementação de processos de avaliação formativa, enquanto instrumento regulador do processo de aprendizagem e 
de ensino, de forma a adequar as estratégias aos ritmos específicos de cada aluno 

Identificação da Ação de Melhoria 

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

Descrição da ação de melhoria 

Em reuniões de conselho de ano, de grupo de recrutamento e de departamento divulgar as boas práticas, refletir sobre 
as dificuldades sentidas, os resultados obtidos, produzir materiais em conjunto e definir estratégias de atuação. 

Objetivos da ação de melhoria 

Intensificar o trabalho colaborativo entre os docentes. 

Adequar as práticas pedagógicas às necessidades dos alunos. 

Divulgar as boas práticas 

Atividades a realizar 

Reuniões  

Supervisão pedagógica dentro e fora da sala de aula 

Resultados a alcançar 

Institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas, que permitam monitorização da eficácia do 
planeamento individual em termos do sucesso académico 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna Coordenadores de departamento  

Recursos humanos envolvidos 

Docentes do agrupamento    

Data de início 

Junho de 2012 

Revisão e avaliação da ação  

Final do ano letivo de 2012/2014 

Materiais produzidos e reflexões realizadas 

Área de melhoria identificada 

Generalização de práticas de articulação horizontal e vertical do currículo, a fim de consolidar a sequencialidade e a 

consistência das aprendizagens 

Identificação da Ação de Melhoria 

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

Descrição da ação de melhoria 

Em reunião de conselho de ano/turma de acordo com as áreas de intervenção prioritária assinaladas no PCG/PCT os 

docentes planificam em articulação com a professora bibliotecária as atividades a desenvolver 

Objetivos da ação de melhoria 

Contribuir para superar as dificuldades assinaladas no PCG/PCT 

Desenvolver a capacidade de interpretação dos alunos. 

Melhorar as capacidades de comunicação oral e escrita dos alunos 

Valorizar o trabalho e os recursos disponíveis na BE 

Atividades a realizar 

As atividades definidas no PCG/PCT 

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. 

Resultados a alcançar 

95% das turmas trabalham em articulação com as BEs escolares 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna Coordenadores de departamento e dos diretores de turma 

Recursos humanos envolvidos 

 Docentes do agrupamento 

  Data de início 

 Setembro de 2012 
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Área de melhoria identificada 

Implementação de processos de avaliação formativa, enquanto instrumento regulador do processo de aprendizagem 

e de ensino, de forma a adequar as estratégias aos ritmos específicos de cada aluno 

Identificação da Ação de Melhoria 

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

Descrição da ação de melhoria 

Em reuniões de conselho de ano, de grupo de recrutamento e de departamento divulgar as boas práticas, refletir 

sobre as dificuldades sentidas, os resultados obtidos, produzir materiais em conjunto e definir estratégias de atuação. 

Objetivos da ação de melhoria 

Intensificar o trabalho colaborativo entre os docentes.  

Adequar as práticas pedagógicas às necessidades dos alunos.  

Divulgar as boas práticas 

Atividades a realizar 

Reuniões  

Supervisão pedagógica dentro e fora da sala de aula 

Resultados a alcançar 

Institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas, que permitam monitorização da eficácia do 

planeamento individual em termos do sucesso académico 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna Coordenadores de departamento 

Recursos humanos envolvidos 

Docentes do agrupamento 

Data de início 

Junho de 2012 

Revisão e avaliação da ação  

Final do ano letivo de 2012/2014  

Materiais produzidos e reflexões realizadas 



Plano de Melhoria 
 

Agrupamento Vertical de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho 
 

 8 

 

 

Área de melhoria identificada 

Institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas, que permitam a monitorização da eficácia do 

planeamento individual em termos do sucesso académico     

Identificação da Ação de Melhoria 

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

Descrição da ação de melhoria 

Em reunião de grupo planificar as atividades letivas a longo e médio prazo referindo os conteúdos, objetivos, 

estratégias e avaliação formativa. 

Coerência entre os registos dos sumários e as planificações a médio prazo 

Identificação e acompanhamento de situações problemáticas na sala de aula 

Elaboração dos testes e análise do processo em função dos resultados obtidos em reunião de ano/disciplina 

Supervisão pedagógica dentro e fora da sala de aula 

Objetivos da ação de melhoria 

Melhorar as práticas de supervisão  

 Reforçar a liderança das estruturas intermédias 

Atividades a realizar 

Reuniões 

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. 

Supervisão pelo Coordenador dos Diretores de turma, nos 10 dias úteis após as reuniões de avaliação de final de 

período, dos dossiês e dos PCTs das turmas cujos DT coordena. 

Supervisão pelo subcoordenador/ coordenador de departamento das tarefas/atividades: livros de ponto, planificações, 

situações problemáticas a nível pedagógico e profissional, avaliação, resultados educativos. 

Resultados a alcançar 

Uniformização das práticas de supervisão no Agrupamento 

Reforço da liderança das estruturas intermédias 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna 
Subcoordenadores/Coordenadores de Departamento e de Diretores de 

Turma 

Recursos humanos envolvidos 
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Docentes do agrupamento 

Data de início 

Setembro de 2012 

Revisão e avaliação da ação  

Início do 2.º período do ano letivo 2012/2013 
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Área de melhoria identificada 

Aferição de critérios e instrumentos de avaliação de forma a garantir a confiança na avaliação interna e nos resultados   

Identificação da Ação de Melhoria 

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

Descrição da ação de melhoria 

Em reuniões de grupo e de departamento refletir e rever os critérios gerais e específicos de avaliação dos alunos. 

Em reunião de conselho pedagógico aprovar os critérios de avaliação 

Objetivos da ação de melhoria 

Aferir os critérios de avaliação de forma a garantir a confiança na avaliação interna e nos resultados escolares dos 

alunos 

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. 

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 

Coordenador da Ação Equipa operacional 

Coordenadora da avaliação interna Coordenadores de departamento e dos diretores de turma 

Recursos humanos envolvidos 

Docentes do agrupamento 

Data de início 

Setembro de 2012 

Revisão e avaliação da ação  

Benchemarking da avaliação interna/avaliação externa. 

Setembro de 2013 
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3    Monitorização e Avaliação do Plano de Melhoria 

 

 

Todas as ações de melhoria estão planeadas para ter início ainda no corrente ano letivo, ainda que a 

maioria das ações apenas tenha expressão, em termos de trabalho no terreno, no próximo ano 

(2012/2013). 

Reforça-se o facto do presente documento se constituir como um documento de comunicação externa e 

trabalho interno, assente no princípio de melhoria contínua e participação nas decisões estratégicas de 

toda a comunidade, conducentes às práticas ativas de qualidade que o Agrupamento tem vindo a 

promover no âmbito da Avaliação Interna. 

Este plano pressupõe uma monitorização regular do mesmo (com os períodos de monitorização das ações 

definidos caso a caso) e a sua avaliação final fará parte integrante do Relatório de autoavaliação do 

Agrupamento referente ao período que compreende o próximo ano letivo (2012/2013). 

 


