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“As escolas têm qe esquecer a ideia
de que o aluno tem que se adaptar a
ela. Pelo contrário, elas devem
tornar-se o meio mais favorável para
o aluno, dando-lhe recursos para
enfrentar desafios''.
(Cláudia Werneck)
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UNIDADE ORGÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA

Código DGAE

135161

Código GEPE

708504

Nome do Agrupamento / Escola não agrupada

Agrupamento de Escolas de Mourão

Nome da Escola Sede do Agrupamento

Escola Básica de Mourão

Morada da escola sede do Agrupamento

Rua D. Dinis nº1

Localidade

Mourão

Código Postal: 7240-221

7240-221

Endereço de e-mail

avemourao@gmail.com

N.º de Fax

266560241

N.º de telefone

266560240

Nome do(a) diretor(a) / presidente da CAP

José Carlos Cecilio Rocha

Endereço de email

jose.rocha@ aemourao.pt

Nome do(a) coordenador(a) TEIP

Maria Rosa Pires C. Couto F. Medinas

Endereço de email
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● LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ESCOLA / MEIO
Onde Estamos?

Caraterização do Agrupamento e do Território
O concelho de Mourão,distrito de Évora, onde o Agrupamento de Escolas de Mourão está inserido, é o 3º
concelho mais pequeno da região Alentejo. Situa-se, geograficamente, na região do Alentejo
recentemente denominada Região do Grande Lago. Na margem esquerda do mesmo encontram-se as
três freguesias que integram o pequeno concelho de Mourão (278,5 Km2); Mourão, Granja e Luz, com
um total de 2663 habitantes, dos quais 1768 em Mourão, 605 na Granja e 290 na Luz.
Este município é fracamente povoado (9,56 Km2) e foi um dos concelhos que conheceu uma grande
descida da população a nível nacional. Neste concelho, a população de jovens tem diminuído e esta
diminuição deve-se, principalmente, à redução da natalidade e à corrente migratória, bem como ao fraco
dinamismo económico e à fraca produtividade do concelho.
Em termos económicos, o concelho vive essencialmente do setor terciário, dado que os setores secundário
e primário têm cada vez meno peso. De uma maneira geral, as famílias auferem poucos rendimentos e isso
reflete-se no Agrupamento, pois a maioria dos alunos são abrangidos pelo SASE.
Quanto à origem socioeconómica dos alunos matriculados neste agrupamento, a maioria provém de
famílias com poucos rendimentos, resultante de baixos níveis culturais e de escolaridade, o que se reflete
nas expetativas dos mesmos relativamente ao presente e ao futuro, quer a nível pessoal, quer a nível
profissional. Ao nível das habilitações literárias ( por ordem decrescente) dos pais/encarregados de
educação, ficam pelo: 1º ciclo; 2º ciclo; 12º ano e uma minoria o ensino superior.
No campo das profissões, entre os pais, a situação de desempregado/a ressalta no conjunto, seguindo-se
profissões ligadas à agricultura, aos serviços e ao setor da construção civil.
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Em termos de dimensão e condições físicas, o Agrupamento de Escolas de Mourão é um agrupamento
vertical, com sede no concelho e integra os seguintes estabelecimentos: Jardim de Infância de Mourão,
Escola Básica de Mourão, EB1 de Granja com Jardim de Infância e EB1 de Luz com Jardim de Infância.
Na Escola Básica de Mourão, sede do agrupamento, existem vários espaços como a Biblioteca
Escolar/Mediateca, a funcionar na antiga Cantina Escolar, o próprio edifício sede do agrupamento, de
construção mais recente (1991) e de Tipologia T11, composto de vários espaços disponíveis para atividades
da comunidade educativa, tais como: sala de professores, sala de reuniões, Gabinete da Direção, Gabinete
dos SPO (Serviços de Psicologia e Orientação), Sala de Diretores de Turma, Gabinete do Ensino Especial e
Apoios Educativos, Secretaria e Serviços Administrativos, Reprografia, Papelaria, Bufete, 2 Salas Específicas,
2 Laboratórios, 9 Salas de aula normais, 1 Recinto Polidesportivo exterior com balneários e instalações
sanitárias (6). O edifício do 1º ciclo, de Plano Centenário, é constituído por um hall de entrada, quatro
salas.
O Jardim de Infância de Mourão funciona num edifício de construção antiga, datado dos anos 30 e
apresenta como equipamentos 3 salas para atividades letivas, 1 sala para atividades extraescolares –
prolongamento, 1 cozinha e 1 refeitório que funciona no salão (sala de convívio) e 2 sanitários.
A EB1 da Granja dispõe de um edifício tipo Plano Centenário, com 4 salas de aula, 1 ocupada com o 1º ciclo,
1 com o ensino Pré-Escolar e outra onde funciona a Biblioteca Comunitária, 2 sanitários; em anexo existe
um edifício novo onde funciona o refeitório escolar.
A EB1 da Luz conta com um edifício de arquitetura moderna, resultante da construção da Nova Aldeia da
Luz (2001), constituído por sete divisões, a saber: átrio, hall, arrecadações, instalações sanitárias adaptadas
(feminina e masculina), secretaria, sala de aula e sala de recursos. O Jardim-de-Infância, de arquitetura
semelhante ao anterior, encontra-se situado do lado oposto. No meio destes, existe um terceiro edifício,
ocupado, no rés-do-chão, pelo refeitório e no 1º andar, pela biblioteca. O recinto conta ainda com um
espaço, com algumas diversões infantis.
No Agrupamento de Escolas de Mourão deparamo-nos com uma escola acolhedora e com um ambiente
calmo.

● PARCERIAS
Tal como referido, o Agrupamento de Escolas de Mourão é uma unidade orgânica atenta à comunidade e
ao meio em que está inserido. Neste sentido o Agrupamento estabeleceu várias parcerias, para dar
resposta às necessidades dos alunos e das famílias que o procuram, das quais se destacam:
-Camara Municipal de Mourão
-A Biblioteca escolar, um centro de recursos e de conhecimento interno à escola, constitui uma estrutura
de apoio privilegiada para o desenvolvimento de projetos, possibilitando também a articulação com os
diversos parceiros do agrupamento.
-Juntas de Freguesia (Mourão, Granja e Luz)
-ADEREM (Associação de Desenvolvimento de Mourão)
-CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social)
-EDIA-Museu da Luz
-Escola Segura
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-Comunidade
-Unidade de Saúde Almoreg e os Bombeiros Voluntários de Mourão.
-CPCJ

● CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS
No ano letivo 2018/2019 matricularam-se 226 alunos (não estão incluidos o alunos do Pré-escolar)
distribuídos da seguinte forma, pelos diferentes níveis de ensino:

Niveis de Ensino

Distribuição
freguesias

por Número de alunos

Número
Grupo/turmas

Mourão

39

2

Granja

10

1

Luz

8

1

Mourão

68

4

Granja

17

1

Luz

14

1

2º Ciclo

Escola Sede-Mourão

58

4

3º Ciclo

Escola Sede-Mourão

56

3

PIEF

Escola Sede- Mourão

13

1

Pré- Escolar

1º Ciclo

de

Total

57

99

127

Relativamente aos alunos, não houve uma evolução significativa relativamente ao empenho demonstrado por
grande parte dos alunos. No que concerne à componente curricular, manifestou-se uma maior regularidade
no cumprimento das tarefas, bem como uma mudança de atitude de maior responsabilização perante a
dinâmica escolar. Por outro lado, o empenho e ligação à escola por parte das famílias teve uma evolução
positiva, tendo a equipa do Gabinete de Apoio ao Aluno conseguido envolver mais ativamente os
Encarregados de Educação nas atividades desenvolvidas pela Escola.
Nos alunos que, a par com as dificuldades de aprendizagem, apresentam tendência para o absentismo e para
o insucesso escolar, em particular os alunos de etnia cigana, que representam cerca de 1/3 da nossa
população escolar, tem-se mostrado fundamental a ação do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA), que
desenvolve uma ação de cariz preventivo a nível educativo e social.
No final do ano transato foram encaminhados para a CPCJ alunos que se encontravam numa situação de
falta de assiduidade e absentismo prolongado e comportamentos incorretos dentro e fora da sala de aula ,
por isso, foram alvo de medidas tutelares educativas

● LIDERANÇAS E CORPO DOCENTE
Quanto às características do corpo docente do agrupamento, este é qualificado mas pouco estável. É
constituído por 46 professores que efetivamente lecionam no agrupamento, sendo distribuídos por
Professores do Quadro de Agrupamento 19, Professores de Quadro de Zona Pedagógica 8 e Professores
Contratados 18.
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No que diz respeito à situação profissional do corpo docente, a distribuição no ano letivo 2018/2019 é a
seguinte:

Nivel de Ensino
Jardim de Infância:
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Educação Especial

QA/QZP

Contratados

5
12
12
17
1

20

Com a implementação do Projeto TEIP a escola beneficiou de um reforço em termos de recursos humanos
e materiais que se revelam uma mais-valia para a concretização dos objetivos dos diferentes projetos a
que se propõe realizar.
O pessoal não docente em número de 46 no presente ano letivo encontra-se distribuído pelas seguintes
categorias:

Pessoal não Docente

Distribuição

Assistentes Técnicos

5

Assistentes Operacionais

36

Pessoal Técnico Superior
Técnica de Intervenção Local -----------------------Técnica de Serviço Social ----------------------------Psicóloga--------------------------------------------------

1
1
1

● AVALIAÇÃO DOS ALUNOS A NÍVEL INTERNO E EXTERNO NO ANO LETIVO 2017/2018
Avaliação Interna (Retirado do relatório TEIP)
Número de Alunos
Risco de Abandono
Ano
Letivo

2017/2018

Ensino
Básico
Geral
1º Ciclo

Nº alunos
Inscritos

Retidos
por
insucesso

Absentismo

103

8

0

0

0

4

4

4

2º Ciclo

55

10

0

0

0

1

1

6

PIEF

5

0

0

0

0

0

0

1

3º Ciclo

56

4

0

0

0

1

1

2

PIEF

6

0

0

0

0

0

0

0

Abandono

AM

EF

REF

Total
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Avaliação Externa- Provas finais de 9º ano (17 alunos) (Retirado do relatório TEIP)
Ano letivo
2017/2018

Resultados
Niveis positivos
Nivel 5

Número de
níveis

Port.
1

Mat.
0

Nivel 4

Port.
6

Nivel 3

Mat.
1

Port.
5

Mat.
1

Nivel 2

Port.
5

Mat.
11

Nivel 1

Port.
0

Mat.
4

Port.
12

Mat.
2

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico resulta dos relatórios TEIP, dos Planos de Melhoria dos anos anteriores e do cruzamento da
informação recolhida e sistematizada pelas seguintes equipas: Direção, Coordenação TEIP e Autoavaliação
e do Conselho Pedagógico, como também, da análise dos RIPA e REPA do 2º ano, 5ºano e 8ºano, a partir
dos quais se concluiu que o desempenho do Agrupamento ficou aquém do desejado.
No 2º ano o desempenhopor domínio cognitivo (conhecer/reproduzir, aplica/interpretar e
raciocinar/criar)nas 5 disciplinas(Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e
Expressões Físico-Motoras) ficou em média 12% abaixo dos valores nacionais. Há que salientar que nas
Expressões Físico-Motoras a descrepância não é tão acentuada, no entanto a nível do raciocinio/criar, a
diferença é de 15,5%. Perante os resultados concluiu-se que em matemática o valor de desempenho nos
três domínios cognitivos em média é inferior ao nacional em 16,5%,seguindo-se expressões artísticas com
15,2%, seguido de Estudo do Meio com 12,57%, matemática com 9,9% e finalmente expressões FísicoMotoras com 6,2%.
No 5º ano o desempenho nos respetivos domínios cognitivos nas disciplinas de Português, Educação
Musical, Educação Visual e Educação Tecnológica, também ficaram abaixo do valor nacional, verificando-se
uma maior descrepância em Português em que dista do valor nacional em média 11,09%. Educação Musical
não foi sujeita à realização das provas de aferição uma vez que os alunos durante o ano letivo não tiveram
aulas, logo, não tiveram avaliação durante o ano letivo. Em Educação Visual e Educação Tecnológica os
valores ficaram ligeiramente abaixo dos valores nacionais em 5,7%, tendo superado o valor nacional em
8,2% no conhecimento e reprodução.
No 8º ano o desempenho por domínio cognitivo nas duas disciplinas, Educação Física e Educação Visual, foi
superior ao valor nacional. O mesmo não aconteceu com Matemática nos domínios cognitivos,
conhecer/reproduzir, aplicar/ interpretar e raciocinar/criar cujo desempenho voltou a descer 8,9%
comparativamente ao valor nacional.
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Oportunidades

Ameaças

•Estabelecimento de parcerias com entidades
locais.
•Programa TEIP - recursos adicionais TEIP e
implementação de estruturas e medidas/
ações.

•Problemas socioeconomicos da maioria dos
agregados familiares.
• Recursos humanos (Alteração do corpo docente).
•Falta de acompanhamento em termos de organização
e acompanhamento escola/familia.
•Abandono/absentismo elevado nos alunos de etnia
cigana, apesar dos esforços do Agrupamento para a
contrariar.
•Familias desestruturadas e com reduzidas expetativas
relativamente a uma trajetoria escolar de sucesso para
os seus educandos.

Pontos Fortes

Pontos Fracos

•Ligeira melhoria dos resultados escolares.
•Equipa TEIP.
•Proximidade fisica da escola sede com os
polos das freguesias.
•Existência de recursos humanos qualificados
•Funcionamento de projetos e parcerias em
articulação com as dinâmicas curriculares.
•Orgão de Direção empenhado nas condições
de prestação do serviço educativo.
•Desporto Escolar.
•Equipa Multidisciplinar.
•Realização de projetos e atividades com
impacto junto da comunidade.

•Resultados escolares aquém das expetativas
especialmente a nível externo.
•Qualidade dos resultados a nivel interno.
•Taxa de absentismo escolar com maior incidência em
alunos de etnia cigana.
•Persistência de problemas comportamentais com
implicação no trabalho de sala de aula.
•Deficiente
envolvimento
das
familias
no
acompanhamento do processo educativo dos seus
educandos.
•Apesar de existir, a articulação curricular vertical e
horizontal entre os vários níveis de ensino não está
devidamente implementada, logo não é excelente
•Práticas e instrumentos de monitorização com
fragilidades
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA

● Intervir preventivamente no combate ao abandono, absentismo escolar e indisciplina dos alunos.
● Aperfeiçoar processos de gestão e organização escolar que aumentam a eficácia da ação educativa da
UO.
● Fomentar sinergias entre os elementos da comunidade educativa para a promoção do sucesso escolar e o
exercício de uma cidadania ativa e informal.
●Garantir a inclusão de todos os alunos.
●Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem.
●Operacionalizar o perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade.
●Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada.

Áreas/Problemas de intervenção prioritária

Objetivos Gerais

-Fraca metodologia em alguns dos processos de gestão e organização:
Autoavaliação do Agrupamento – monitorização.

-Implementar uma metodologia de monitorização de autoavaliação do
agrupamento (inclui a monitorização e avaliação do Plano Plurianual de
Melhoria, avaliação interna e Plano de Atividades).
-Promoção de uma metodologia que garanta a clareza e coerencia dos
documentos estruturantes do Agupamento.

-Poucos momentos de Supervisão e acompanhamento da prática letiva

-Estabelecer mecanismos formais de supervisão e acompanhamento
da prática letiva, a adoção de boas práticas pedagógicas e de ação
educativa de forma a garantir a inclusão de todos os alunos.

-Articulação interna pouco consolidada/sistematizada

-Fomentar a articulação curricular entre áreas disciplinares.
-Operar mudanças nas práticas de modo a alcançar a melhoria dos
resultados.
-Aprofundar a reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos
de cada ano/ciclo de escolaridade.
-Sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical do
currículo e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-Resultados na avaliação interna inferiores ao esperado, principalmente
nas disciplinas de Matemática, Português e Inglês (1º, 2º e 3º ciclo) e
Físico-Química no 3º Ciclo.
-Indisciplina
-Abandono/Absentismo escolar com maior incidência em alunos de
etnia cigana.
-Deficiente envolvimento das familias no acompanhamento do processo
educativo dos seus educandos.
-Desrespeito pelo espaço escolar, professores e assistentes operacionais
-Pouco empreendedores.

-Melhorar a qualidade da aprendizagem e o sucesso educativo.

- Indisciplina
-Persistência de problemas comportamentais com implicação no
trabalho de sala de aula.
-Desrespeito pelo espaço escolar, professores e assistentes operacionais
-Existência de comportamentos disruptivos nos alunos/famílias .

-Fomentar sinergias entre os elementos da comunidade educativa para

-Reduzir o número de alunos com falta de assiduidade e atinjam os
limites previsto na lei.
-Reduzir o número de participações disciplinares.
-Reduzir o número de alunos implicados nas participações disciplinares
-Reduzir a aplicação de MS e MD.
- Aumentar o número de presenças dos EE na Escola por convocatória
ou/e por iniciativa própria.

a promoção do sucesso escolar e o exercicio de uma cidadania ativa e
informal.
-Procurar a melhoria do ambiente de trabalho na sala de aula, o reforço
da autoridade e liderança dos professores, bem como o
desenvolvimento de competências sociais e emocionais que permitam
aos jovens agarrar oportunidades e ser mais competitivos.
-Contribuir para a melhoria do contexto educativo.
-Promover a comunicação saudável entre alunos, professores,
funcionários, pais e encarregados de educação.
-Promover um clima escolar positivo que potencie o respeito e o afeto,
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Heterogeneidade a nivel das aprendizagens em sala de aula

onde o conflito deve ser considerado um espaço de aprendizagem e de
desenvolvimento pessoal e social .
-Aumentar os conhecimentos das famílias e outros adultos da
comunidade educativa sobre questões relativas ao acompanhamento
escolar/social dos seus educandos.
-Promoção do sucesso
-Qualidade do sucesso

-Abandono/Absentismo escolar com maior incidência em alunos de
etnia cigana.
-Insucesso
-Fraco envolvimento dos encarregados de educação no processo
educativo dos seus educandos.
-Relação Escola Familia/Comunidade

-Desenvolver precocemente estratégias de intervenção ajustadas à
diminuição do abandono e absentismo.
- Efetuar o acompanhamento sistemático e de proximidade com alunos
e familias sinalizadas, promovendo o seu bem-estar e o sucesso
educativo.
-Potenciar o relacionamento institucional entre a escola e as entidades
parceiras.

Fraco acompanhamento das famílias relativamente ao processo de
escolarização dos filhos.
-Relação Escola/Familia/Comunidades

Valorizar a importância e a imagem da escola, promovendo a relação
escola-família-comunidade.
-Investir na mobilização/intervenção dos pais e encarregados de
educação nas dinâmicas escolares, bem como das respetiva associação
de pais, contribuindo para os processos de melhoria do Agrupamento.
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EIXOS E DOMÍNIOS

Eixo de
Intervenção

Cultura de
Escola e
Liderança
Pedagógicas

Gestão
Curricular,
numa lógica
de autonomia
e flexibilidade

DomÍnios

Ações a desenvolver na UO
Ação Nº 1—Monitorização e avaliação
Ação Nº 2— Supervisão e acompanhamento da
prática letiva – Escola Inclusiva (Verificação da
implementação do DL 54/2018)
Ação Nº 3 — Articulação interna - partilhar para
melhor atuar
Ação Nº 4-- “Eu vou para o 1º Ano”

•Desenvolver a comunicação e a Visão
do Agrupamento.
•Promover espaços de reflexão e reforço
do trabalho colaborativo entre os
docentes.
•Criar equipas educativas coerentes e
focadas na promoção do sucesso.
•Melhorar as estratégias de comunicação
interna e externa.
• Valorizar a diversidade, e o respeito
pela multiculturalidade.
• Desenvolver profissionalmente os
docentes e não docentes.
• Partilhar as práticas pedagógicodidáticas de referência.

Ação Nº 5 - À Procura do Sucesso- Âncora
Ação Nº 6 - Plano de Ação Tutorial
Ação Nº7 - “À procura da disciplina para ser
disciplinado”
Ação Nº 8 - Diferenciação Pedagógica (DL 55/2018)

• Desenvolver/melhorar práticas de
diferenciação Pedagógica.
•Dinamizar o trabalho multidisciplinar e
interdisciplinar.
•Melhorar as dinâmicas de avaliação das
aprendizagens.
•Melhorar a participação do aluno no
processo de ensino, aprendizagem e
avaliação.
•Criar ambientes estimulantes e
potenciadores de aprendizagens em sala
de aula.
•Apoiar os aluno , individual ou em
pequenos grupos.
• Desenvolver competências pessoais e
sociais nos alunos.
•Promover projetos em parceria, que
evidenciem
a
promoção
das
aprendizagens e o desenvolvimento das
competências pessoais e sociais.
•Consolidar/alargar as parcerias e os
protocolos com os: recursos locais, da
escola e da comunidade.
•Promover uma cidadania ativa e critica.

Medidas
organizacionais

Sucesso escolar
na avaliação
interna
Sucesso escolar
na avaliação
externa

Ação Nº 9– Parcerias

Envolvimento
das parcerias

Parcerias e
Comunidades
Ação Nº 10 - “A Família vem à Escola”

Envolvimento
da Comunidade

Objetivos

•Adotar medidas diversificadas e
adequadas ao contexto local, que
envolvam
as
familias,
no
acompanhamento do percurso escolar
dos educandos.
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OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Eixo de
Intervenção

DomÍnios

Indicadores Globais
Grau de participação dos vários agentes da comunidade educativa, na definição das ações a
desenvolver pela Escola;
• Inquéritos de satisfação
• Reuniões de trabalho (promover a reflexão sobre a realidade e prioridades de intervenção) e qual foi a

Cultura de
Escola e
Liderança
Pedagógicas

participação dos agentes
• Aferir o envolvimento – Nº de prof, EE , parceiros que contribuiram para a definição de açõoes a
desenvolver pela Escola
Aferir a qualidade das ações - Se as ações conduzem ao resultado previsto
Aferir a incorporação- Se as ações propostas foram desenvolvidas pela Escola
• Taxa de respostas a inquéritos aplicados para obtenção de sugestões de atividades

Medidas
organizacionais

Grau de diversidade das medidas organizacionais que visam a promoção do trabalho
colaborativo;
• Condições facilitadoras da promoção do trabalho colaborativo
-Distribuição do serviço letivo( Horários com tempos destinados ao trabalho colaborativo)
- Formação (Avaliação,Gestão Curricular, e outras que poder
- Fluxos de comunicação estabelecidos:
Ascendentes-Proporcionar aos diretores o feedback necessário sobre os assuntos e
problemas atuais da organização( reuniões com docentes e não docentes para partilhar informações
relevantes)
Descendentes-reuniões para proporcionar aos docentes e não docentes da UO informações
relacionadas com os trabalhos realizados, e uma orientação sobre os objetivos da UO.
-Que ferramentas digitais se utilizam.

- Programação a médio prazo do trabalho( Se existe previamente uma calendarização )
Taxa de insucesso escolar por ano (Percentagem de alunos retidos na avaliação final do 3.º
período)

Gestão
Curricular,
numa lógica
de
autonomia e
flexibilidade

Excluir os transferidos e em processo de avaliação

Taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas

Sucesso
escolar na
avaliação
interna

Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações,
relativamente ao ano anterior
1-Média final de cada aluno no ano letivo de 2018/2019 em relação ao ano letivo 2017/2018 se ou
2-Nº de alunos que se encontram na situação
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Taxa de alunos com positiva nas provas finais de Português e Matemática

Classificação média nas provas finais de Português e Matemática

Sucesso
escolar na
avaliação
externa

Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos da escola, em todas as ofertas educativas

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (N.º alunos que interromperam precocemente o
percurso escolar)

Considerar os alunos que abandonaram
Interrupção
Precoce do
Percurso
Escolar

Taxa de ocorrências disciplinares em contextos de sala de aula, face ao número total de
ocorrências

Média de faltas injustificadas por aluno
*
*Não contabilizar os que abandonaram e os que estão fora da escolaridade obrigatória

Práticas
Pedagógicas

Envolvimento
das parcerias

Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa, face às dinâmicas pedagógicas
implementadas
- Elaboração e aplicação de Inquéritos junto dos agentes da comunidade educativa (professores, alunos,
EE, parceiros) se consideram que as várias dinâmicas pedagógicas são adequadas, pertinentes, diversificadas,
frequentes e sistemáticas ( DAC; coadjuvação intra e/ou interdisciplinar; trabalho colaborativo; resolução de
problemas ou outras práticas centradas nos alunos).

Grau de satisfação face ao impato das parcerias na promoção das aprendizagens dos alunos
-Elaboração e aplicação de Inquéritos a alunos, professores, EE e pessoal não docente e respetivo parceiro
sobre a adequação, pertinência e consequências na aprendizagem dos alunos, das ações desenvolvidas com
cada parceiro.

Taxa de participação dos pais/Encarregados de Educação em ações promovidas pela UO

Parcerias e
Comunidades
Envolvimento
da
Comunidade
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Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa, relativamente ao clima de
escola
-Elaboração e aplicação de Inquéritos a alunos, professores, EE e pessoal não docente e parceiros sobre a
perceção que têm do ambiente escolar, segurança, sentido de pertença e incorporação das diferentes vozes
nas decisões.
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O QUE PRETENDEMOS ATINGIR – METAS

A viagem ao longo dos três anos letivos 2018/2019 e 2019/2020 e 2020/2021 permite-nos a
implementação das Ações de Melhoria e por sua vez, atingir o patamar do sucesso pleno ou ficar muito
próximo dele. Atendendo a todo o Plano de Melhoria propomos as seguintes Metas:

Dominios

Média dos 3 ultimos 3
anos

Pouco estruturada
Medidas organizacionais

Sucesso escolar na avaliação
interna/externa

Eficácia das parcerias

Inicio da elaboração de
documentos necessários
à elaboração do relatório
de autoavaliação no final
de cada período e no final
do ano letivo e respetiva
reflexão.

Elaboração do relatório
de autoavaliação no
final de cada período
para análise, reflexão e
se necessário posterior
alteração estratégica.
Relatorio do final do ano
letivo .

Elaboração do relatório
de autoavaliação no final
de cada período e no
final do ano letivo,
respetiva anaálise e
reflexão .

Manter o valor
do ano
anterior
Manter o valor
do ano
anterior
Manter o valor
do ano
anterior

1º Ciclo

89,92%*

1º Ciclo

90,92%*

1º Ciclo

2º Ciclo

80,6%

2º Ciclo

82,54%*

2º Ciclo

84,28%*

2º Ciclo

3º Ciclo

86,8%

3º Ciclo

88,12%*

3º Ciclo

89,30%*

3º Ciclo

1º Ciclo

Manter

1º Ciclo

Manter

1º Ciclo

Manter

2º Ciclo

Inferior a
0,05%

2º Ciclo

Inferior a
0,05%

2º Ciclo

Inferior a
0,05%

3º Ciclo

≤ 0,05%

3º Ciclo

˂ 0,05%

3º Ciclo

˂ 0,05%

2º Ciclo

0%
0%
7,1%

Inexistência de dados

Inexistência de dados
Envolvimento
dos
Pais/EE
em
3
atividades foi de :
7,70%

Envolvimento da comunidade

2020/2021

88,8%

3º Ciclo

Práticas pedagógicas

2019/2020

1º Ciclo

1º Ciclo
Interrupção Precoce do
Percurso Escolar

2018/2019

Contribuir para a
consolidação do
Sucesso escolar na
avaliação
interna/externa no ,
2º,5º e 7º ano
Realização de 6
reuniões durante o
ano letivo
Envolvimento
dos
Pais/EE
em
3
atividades.
Percentagem
de
pais/EE presentes na
escola, igual a 11,55%.

Contribuir para a
consolidação
do
Sucesso escolar na
avaliação
interna/externa no ,
2º,3º,5º,6º,7º e 8º
ano
Realização de 6
reuniões durante o
ano letivo

Contribuir para a
consolidação
do
Sucesso escolar na
avaliação
interna/externa no ,
2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º e
9º ano
Realização de 6
reuniões durante o
ano letivo

Envolvimento dos
Pais/EE em 3
atividades.
Percentagem de
pais/EE presentes na
escola igual ao dobro
do valor percentual
do ano anterior 23,1%.

Envolvimento dos
Pais/EE em 3
atividades.
Percentagem de
pais/EE presentes na
escola igual ao dobro
do valor percentual do
ano anterior - 46,2%.

*As metas a nível de sucesso para os 3 ciclos, obtivemo-las: 100%-88,8%=11,2% logo, vamos querer reduzir esta diferença
percentual , aumentando consequentemente o sucesso na avaliação interna em 10%. Assim, 11,2% X 0,1=1,12%,valor a adicionar à
percentagem de sucesso do ano anterior,logo 88,8+1,12=89,92%.Este raciocínio aplicamo-lo aos 3 ciclos.
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AÇÕES de MELHORIA

O sucesso depende do esforço de cada um e o quanto se persiste
para tal realização. Então, procure a perfeição nas pequenas ações e
faça delas o pilar para o SUCESSO.
Emanuela Carla
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Eixo de Intervenção 1

Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas

Domínio: Medidas Organizacionais

Ação Nº 1—Monitorização e avaliação
Área/Problema
Objetivos Gerais do P E
Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

Estratégias

Metodologia
Atividades

Público Alvo

Indicadores a monitorizar
Resultados esperados
Parcerias
Participantes
Cronograma
Responsável

- Fraca metodologia em alguns dos processos de gestão e organização:
Autoavaliação do Agrupamento – monitorização.
- Discutir os resultados alcançados trimestralmente em sede de Conselho Pedagógico e Conselho Geral.
-Implementar mecanismos de autoavaliação, em todos os serviços e departamentos.
-Implementar uma metodologia de monitorização de autoavaliação do agrupamento).
-Promoção de uma metodologia que garanta a clareza e coerencia dos documentos estruturantes do
Agupamento.
Monitorizar a:
• concretização do plano anual de atividades
•aplicação do plano de melhoria
•avaliação interna
•autoavaliação
promovendo a reflexão sobre a consecução do projeto educativo.
-Promover estratégias de comunicação entre os intervenientes no projeto.
-Alargar à comunidade educativa a participação nas práticas de autoavaliação.
-A ação baseia-se num sistema de monitorização que avalia a execução e a validade pedagógicas das
ações/por eixo, de acordo com objetivos estabelecidos no Plano de Melhoria.
-Pretende-se implementar estratégias de comunicação entre estruturas educativas.
-A equipa de autoavaliação aposta na optimização dos procedimentos de reflexão sobre a ação
pedagógica para desenvolver planos de melhoria por grupo disciplinar.
-Construção de Inquéritos.
-Recolha de documentos informativos junto dos docentes, CDT e EMD, GAA, outros agentes da
Comunidade Educativa.
-Reuniões no final de cada período com os responsáveis pela ação de forma a analisar, os documentos
recolhidos e procederem à elaboração dos memorandos para posterior divulgação.
-Reuniões para recolha de dados.
-Reuniões de monitorização e avaliação.
-Tratamento e análise de dados (ex. Inquéritos)
-Docentes do Agrupamento.
-Alunos.
- Outros agentes da Comunidade Educativa.
- Reuniões de monitorização e avaliação.
-Apresentação/divulgação dos dados de autoavaliação.
-Colaboração na recolha, tratamento e análise de dados (inquéritos).
-Apresentação do relatório final no CP do período letivo seguinte.
(Não aplicável)
.Coordenador do projeto de autoavaliação.
.Coordenadora dos diretores de turma.
Ao longo dos anos letivos:
2018/2019 ( 2º período)
2019/2020 e 2020/2021

Pedro Venâncio
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Ação Nº 2— Supervisão e acompanhamento da prática letiva – Escola Inclusiva (Verificação da
implementação do DL 54/2018)
Área/Problema
Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

Estratégias

Metodologia

Atividades

Público Alvo

Indicadores a monitorizar

-Poucos momentos de Supervisão e acompanhamento da prática letiva – Escola Inclusiva.
- Criar momentos periódicos de partilha de boas práticas.
- Promover a formação e partilha de boas práticas.
-Estabelecer mecanismos formais de supervisão e acompanhamento da prática letiva, a adoção
de boas práticas pedagógicas e de ação educativa e garantir a implementaçãodede linhas de
atuação para a inclusão de todos os alunos.
-Criar de forma gradual mecanismos de supervisão pedagógica .
-Refletir e indagar sobre a aplicação das medidas previstas no DL 54/2018 que respondam à
diversidade das necessidades dos alunos.
-Promover a partilha de estratégias e de metodologias.
-Naturalizar a entrada em sala de aula e proporcionar um feedback construtivo após observação.
-Adotar uma politica que potencie o bom funcionamente dos momentos de partilha de boas
práticas com impato na sala de aula. Implementar-se-á a prática de supervisão horizontal em
que o papel de observado e observador não obedece a um estatuto, havendo uma colaboração
entre professores com o objetivo de aperfeiçoar e melhorar as práticas pedagógicas de uma
escola inclusiva.
-Sensibilização junto dos docentes para aplicação de mecanismos de supervisão.
-Definição de mecanismos de intervenção para os alunos.
-Implementação de mecanismos de supervisão que permitam refletir se as práticas letivas vão de
encontro com as linhas de atuação para a inclusão.
-Este projeto consiste na observação de aulas e na rentabilização das sinergias emergentes,
proporcionando a oportunidade para a reflexão e para a troca de saberes e experiências. Tem,
portanto, como pretensão implementar um processo de sistematização da co-observação de
aulas e a supervisão pedagógica das mesmas pelos pares.
-Promoção de reuniões de reflexão com os docentes dos diferentes níveis.
-Reunião de divulgação/implementação da ação.
-Planificação pelo par da aula.
-Observação da aula tendo como guia as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão especialmente as universais, do DL 54/2018.
-Reuniões de reflexão e partilha de práticas inclusivas - elaboração de uma ata.
-Partilha e análise no departamento das práticas inclusivas e respetivas consequências.
-Divulgação das boas práticas.
-Docentes
-Alunos
-Número de professores envolvidos.
-Número de momentos de partilha e saberes.
-Número de aulas observadas.
-Ata para registo das práticas que contribuem para a Escola Inclusiva.

Resultados esperados

Evolução crescente do número de docentes envolvidos na supervisão pedagógica e a
implementação das medidas de 1º nivel previstas no DL 54/2018- Escola inclusiva

Parcerias

Não Aplicável

Participantes

Alunos
Docentes do Pré-escolar,1º ciclo , 2º e 3º ciclo.

Cronograma

Ao longo dos anos letivos:
2018/2019 ( 2º período)
2019/2020 e 2020/2021

Responsável

Vanda Barreto
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Ação Nº 3 — Articulação interna - partilhar para melhor atuar
Área/Problema
Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

Estratégias

Metodologia

Atividades

Público Alvo

Indicadores a monitorizar

-Articulação interna pouco consolidada/sistematizada
-Fomentar a cultura de escola.
-Criar momentos periódicos de partilha.
-Fomentar a articulação curricular entre áreas disciplinares.
-Operar mudanças nas práticas de modo a alcançar a melhoria dos resultados.
-Aprofundar a reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade.
-Sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical do currículo e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens.
-Utilizar as DAC.
- Envolver um maior número de departamentos/áreas/disciplinas no aprofundamento e na reflexão
sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade.
- Permitir uma visão integrada dos documentos curriculares.
- Incrementar práticas colaborativas entre professores.
- Estimular o trabalho interdisciplinar.
- Incrementar práticas pedagógicas e didácticas diversificadas que assegurem a gestão vertical e a
sequencialidade das aprendizagens e que contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos,
motivando-os e envolvendo-os de forma responsável nas próprias aprendizagens.
- Incentivar a participação dos alunos em atividades interdisciplinares.
- A partir da análise das orientações curriculares, pretende-se sistematizar práticas pedagógicas e
didáticas colaborativas comuns a outras disciplinas, nomeadamente a Português e a Inglês, Matemática
e Educação Visual/Educação Tecnológica, História e Geografia, Ciências Naturais e Físico Química,
facilitando uma melhor gestão do currículo e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.
-Encontros periódicos (mensalmente) de articulação entre docentes das disciplinas envolvidas ou áreas
afins dos diferentes ciclos.
- Encontros de articulação entre docentes/educadoras visando a:
- mobilização dos conhecimentos e capacidades adquiridas pelos alunos, nos anos ou ciclos
subsequentes;
- Ajustamento das planificações (sequencialidade dos domínios de conteúdos/linguagens científicas
comuns);
- Planificação de atividades conjuntas que mobilizem os conhecimentos e capacidades adquiridas pelos
alunos em disciplinas e áreas comuns;
- Divulgação/partilha de materiais didáticos;
- Reflexão sobre resultados escolares dos alunos e adoção de estratégias de melhoria.
-Reuniões mensalmente ou quinzenalmente se houver necessidade.
-Reunião no inicio de cada período.
- Reuniões periódicas conselhos de turma, (início do 1º período, início do 2º período, do 3º período e
final do ano letivo).
- Divulgação/partilha dos momentos de articulação e da experiência da utilização das DAC.
-Os docentes envolvidos nas áreas de articulação.
- Nº de reuniões ( 1 mensalmente) de articulação realizadas entre os docentes.
- Nº de atividades de articulação entre áreas disciplinares/conselhos de turma.
-Que se realize pelo menos, uma reunião por período letivo entre equpas pedagógicas.

Resultados esperados

-Desenvolver dinâmicas especificas de articulação que consigam responder às fragilidades detetadas,
optimizando currículos, tempo e recursos.

Parcerias

Não aplicável
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Participantes
Cronograma
Responsável

Alunos
Docentes
Ao longo dos anos letivos:
2018/2019 (3º Período)
2019/2020 e 2020/2021

Daniela Brandão
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Ação Nº 4 - “Eu vou para o 1º Ano”
Área/Problema

Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

Estratégias

Metodologia

Atividades

Público Alvo

Indicadores a monitorizar

Resultados esperados
Parcerias

Articulação e sequencialidade entre o pré- escolar e o 1º ciclo
-O sucesso de uma organização implica o reforço das dimensões coletivas, do trabalho em
equipa e da intervenção conjunta.
-Procurar mobilizar um conhecimento pertinente, através de uma reflexão conjunta (sem
confundir os papéis de cada um).
-Integrar as crianças no 1º ano de escolaridade
-Traçar estratégias facilitadoras de transição, integração e continuidade do processo
educativo das crianças que passam da educação pré - escolar para o 1º ano.
-Consolidar a prática de trabalho colaborativo entre educadoras e professores do 1º ciclo.
-Realizar uma reunião de trabalho interdepartamental envolvendo a educação pré escolar e o
1º ciclo no inicio do ano letivo e outra por período letivo para definição de estratégias
facilitadoras de transição.
-A ação compreende a intervenção conjugada das educadoras e professores do 1º ciclo de
forma a fomentar a reflexão e o debate sobre: estratégias e aprendizagens desenvolvidas na
pré com as aprendizagens do 1º ciclo, organização e regras de funcionamento do grupo,
deteção precoce das potencialidades e fragilidades de cada criança. Desta forma torna-se
possivel a utilização de estratégias adequadas ao desenvolvimento de cada criança,
permitindo aos professores que recebem os alunos do 1º ano de escolaridade apropriaremse de informação relevante que lhes permite planificar precocemente o processo de ensino
aprendizagem o mais adequado possivel à especificidade do grupo.
-No final do ano letivo as educadoras irão elaborar um relatório final sobre cada criança com
base no desenvolvimento da criança e das aptidões envolvidas e atingidas a nivel das
aprendizagens. Este pequeno relatório será disponibilizado aos docentes que irão trabalhar
com o 1º ano, em reunião.
-Reuniões de articulação curricular.
-Pretende-se que haja um envolvimento ao longo do ano letivo, que envolva crianças e alunos
do 1º ano em atividades conjuntas que envolvam áreas do pré e do 1º ciclo.
-Aplicação de instrumentos pelas educadoras às crianças que lhe permitam obter informação
válida de forma a elaborar o relatório.
-Reuniões de articulação entre educadoras, pais e professores.
-Envolvimento de crianças e alunos em atividades comuns.
No ano letivo anterior ao da transição:
-Esclarecimento aos pais sobre a sua importância na intervenção no percurso escolar dos
seun filhos.
-Recolha de informação junto das familias sobre as crianças.
-Aplicação de alguns instrumentos que permitam a elaboração do relatório pela educadora
-Reuniões interdepartamentais.
No inicio do ano letivo em que os alunos vão integrar o 1º ano:
-Reunião entre educadoras e professores que vão lecionar o 1º ano para preparação do
acolhimento dos alunos.
-Reunião entre educadoras e professores para transmitir informação e os respetivos
relatórios das crianças.
-Crianças da educação pré-escolar que transitam par o 1º ano
-Nº de relatórios/atas elaborados(as) das reuniões interdepartamentais de articulação
curricular , com pais e familias e a de acolhimento aos alunos.
-Nº de reuniões de articulação entre educadoras, pais e professores.
Reunião interdepartamental-5
Reunião com pais e familias- 5
Reunião de preparação de acolhimento-1
Não aplicavel
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Participantes

Cronograma
Responsável

Educadoras, Professores do 1º ciclo, alunos e pais/EE/Familias.
Ao longo dos anos letivos :
2018/2019(3º período)
2019/2020 e 2020/2021

Augusta Rocha
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Eixo de Intervenção 2

Gestão Curricular, numa lógica de autonomia e flexibilidade

DomÍnio: Sucesso escolar na avaliação Interna/Externa

Ação Nº 5 - À Procura do Sucesso- Âncora

Área/Problema

Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Específico da ação

Descrição da ação

Estratégias

Metodologia

Atividades

Resultados escolares:
- Resultados na avaliação interna inferiores ao esperado, principalmente nas disciplinas de
Matemática, Português e Inglês (1º, 2º e 3º ciclo) e Físico-Química no 3º Ciclo.
-Melhorar o sucesso educativo dos alunos.
-Melhorar a percentagem de alunos que atingem resultados de excelência.
-Reconhecer o empenho dos alunos.
-Rentabilizar e aumentar os recursos de apoio ao ensino.
Melhorar a qualidade da aprendizagem e o sucesso educativo, recorrendo ao uso das novas
tecnologias, inovando os ambientes de aprendizagem.
Objetivos estratégicos:
-Melhorar os resultados académicos dos alunos, principalmente nas disciplinas de, Matemática,
Português e Inglês (1º, 2º e3º ciclo) e Físico-Química no 3º Ciclo.
-Aprofundar a prática do trabalho colaborativo entre os professores.
Objetivos operacionais:
- Melhorar os resultados académicos dos alunos nas disciplinas de Matemática, Português e Inglês
nos 3 ciclos e Físico-Química no 3º Ciclo.
-Realizar duas reuniões de trabalho, por mês, de forma a dar corpo à planificação e construção de
materiais e instrumentos de avaliação entre os professores titulares de turma e os professores do
projeto”À procura do sucesso-Âncora”.
-Diversificar os instrumentos de avaliação.
-A ação consiste na implementação, nos 3 ciclos de uma dinâmica de apoio à disciplina de
Matemática, Português e Inglês (1º, 2º e3º ciclo) e Físico-Química no 3º Ciclo , através da criação de
pequenos grupos. A constituição destes grupos vai sendo reajustada, ao longo do ano, de acordo com
o desenvolvimento das competências e aprendizagens dos alunos nas áreas acima referidas.
-O docente titular de turma/docentes da disciplina, trabalha com um grupo mais restrito, realizando
um trabalho mais específico e um ensino mais individualizado, colmatando as necessidades concretas,
consolidando os conteúdos das disciplinas em causa.Esta situação permite que todos os alunos tirem
partido desta ação.
-A estratégia assenta na criação de grupos de aprendizagem que decorrerão em simultâneo com as
respetivas turmas de origem, permitindo recuperar aprendizagens, tendo por isso uma dinâmica
flexível e adaptativa ao longo do ano.
-Tendo em conta o caráter dinâmico do processo os docentes (titular de turma/docente da disciplina
e recurso adicional) desenvolverão um trabalho de parceria na planificação, aplicação e avaliação da
medida e dos seus resultados.
-A implementação desta ação procura desencadear processos de ensino/aprendizagem com o intuito
de recuperar as lacunas observadas ao nível dos dominios e subdominios na área da Matemática,
Português e Inglês (1º, 2º e3º ciclo) e Físico-Química no 3º Ciclo.
- Pretende-se a realização de um trabalho mais específico, ao identificar e colmatar necessidades
concretas.
-Torna-se igualmente necessário consolidar os conteúdos de um modo mais personalizado por meio
da diversificação e adequação de estratégias e materiais para cada aluno.
- Diferenciação Pedagógica.
-Reunião de lançamento/preparação da ação, no início do ano letivo, com os professores titulares de
turma/docentes da disciplina e de envolvidos incluindo os professores do projeto Âncora.
- Reuniões mensais de trabalho colaborativo com vista à elaboração das planificações e construção de

Página 24

Plano Plurianual de Melhoria 2018/2021
fichas formativas.
- Elaboração de cronograma de marcação de testes por turma, até ao final do ano letivo, tendo por
finalidade evitar a concentração de testes num mesmo espaço temporal.
Público Alvo

Indicadores a monitorizar

Alunos dos 1º , 2º e 3º Ciclos
Elaboração e preenchimento de grelhas de acompanhamento ao longo do processo, de acordo com a
respetiva calendarização.
-Sucesso académico
-Resultados escolares dos alunos do 1º e 2º e 3º ciclos nas disciplinas Matemática, Português e Inglês
(1º, 2º e3º ciclo) e Físico-Química no 3º Ciclo.
-Reuniões de Trabalho colaborativo dos professores.
- Taxa de transição em todos os anos de escolaridade.
-Taxa de alunos com positiva nas provas finais de Português e Matemática.
-Classificação média nas provas finais de Português e Matemática.
-Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos da escola, em todas as ofertas educativas.
-Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações, relativamente
ao ano anterior.
-Taxa de insucesso escolar (Percentagem de alunos retidos na avaliação final do 3.º período).
-Taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas.
Sucesso dos alunos abrangidos pelo projeto nas disciplinas contempladas em 18/19.
Sucesso académico:
Resultados Obtidos ≥ a 3 ou ≥ a Suf
Ano/disciplina

Intermédios

1º P
P
1º (P+M)
2º(P+M)
3º(P+M+I)
4º(P+M+I)
5º(P+M+I)
6º(P+M+I)

Resultados esperados

7º(P+M+I+FQ)
8º(P+M+I+FQ)
9º(P+M+I+FQ)

12
18
P
21
20
20
20
P
15
18
14

2ºP
M

16
19
M
21
16
9
13
M
10
6
11

Final

I
15
12
10
17
I
FQ
8
9
12 16
7
11

P
13
21
P
24
21
11
12
P
16
14
11

3º P
M

P

M

17
21
M
27
19
13
6
M
9
8
12

I

P

M

I

9
21
22
22
I
12
14
7

FQ
11
16
12

P

M

I

FQ

Resultados Esperados ( Melhoria do nº de alunos com nível ≥ a 3 ou ≥ a Suf em 10% )
Ano/disciplina
Metas Intermédias
Meta Final

P

1º P
M

P

M

1º (P+M)
2º(P+M)
I

3º(P+M+I)
4º(P+M+I)
5º(P+M+I)
6º(P+M+I)
P

M

I

FQ

7º(P+M+I+FQ)
8º(P+M+I+FQ)
9º(P+M+I+FQ)

Nota:

P
13,2
19,8
P
23,1
22
22
22
P
16,5
19,8
15,4

2ºP
M
17,6
20,9
M
I
22,1
16,5
17,6
13,2
9,9
11
14,3
18,7
M
I
FQ
11
8,8
9,9
6,6
13,2 17,6
12,1 7,7
12,1

Não atingimos o esperado

P

3º P
M

P

M

P

M

I

I

FQ

Atingimos o esperado

Ati
ng
iu
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Parcerias

(Não aplicável)

Participantes

-Docentes titulares de turma, docentes das discisplinas envolvidas e docentes afetos ao projeto “ À
Procura do sucesso-Âncora” e alunos.

Cronograma
Responsável

Ao longo dos anos letivos:
2018/2019
2019/2020 e 2020/2021

Maria José Moniz
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DomÍnio: Interrupção Precoce do Percurso Escolar

Ação
Nº 6 -Interrupção
Plano de Ação
Tutorial
DomÍnio:
Precoce
do Percurso Escolar

Área/Problema

Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

Estratégias

- Indisciplina.
-Abandono/Absentismo escolar com maior incidência em alunos de etnia cigana.
-Persistência de problemas comportamentais com implicação no trabalho de sala de aula.
-Deficiente envolvimento das familias no acompanhamento do processo educativo dos seus
educandos.
-Desrespeito pelo espaço escolar, professores e assistentes operacionais.
-Pouco empreendedores.
-Proporcionar condições para uma vivência em segurança e com disciplina na escola e na
comunidade.
-Reduzir os conflitos e a indisciplina.
-Prevenir situações de indisciplina através de projetos motivadores.
-Assegurar a aquisição de competências pessoais e sociais, por parte dos alunos permitindo-lhe êxito
e motivando-os a prosseguir os estudos.
-Envolver e responsabilizar os encarregados de educação pelas ações dos seus educandos.
-Fomentar sinergias entre os elementos da comunidade educativa para a promoção do sucesso
escolar e o exercicio de uma cidadania ativa e informal.
-Reduzir o número de alunos com falta de assiduidade e que atinjam os limites previsto na lei.
-Reduzir o número de participações disciplinares.
-Reduzir o número de alunos implicados nas participações disciplinares.
-Reduzir a aplicação de MS e MD.
-Aumentar o número de presenças dos EE na Escola por convocatória e por iniciativa própria.
-Promover competêencias no âmbito do empreendedorismo.
Objetivos estratégicos:
-Melhorar os resultados escolares dos alunos em risco de insucesso/retenção.
-Acompanhar em tutoria os alunos identificados.
Objetivos operacionais
-Elaborar o histórico individual do tutorando, contemplando os resultados académicos e sociais.
-Intervir personalizadamente junto de cada tutorando.
Numa realidade acentuadamente marcada por carências económicas, sociais e culturais à qual
acresce um número considerável de famílias desestruturadas. O público escolar do Agrupamento
carateriza-se por uma diversidade multicultural que, em maior ou menor grau, dita a importância
atribuída às funções da escola e aos valores e padrões por ela estabelecidos. Esta diversidade de
características culturais e de origem dos alunos constitui um importante desafio à missão do
Agrupamento. Neste sentido, o Plano de Ação Tutorial tem por finalidade alcançar o sucesso dos
alunos envolvidos.
Tendo por base o estabelecimento de um acordo, o aluno tutorando assume perante o professor
tutor o compromisso de se empenhar no seu processo educativo, frequentar as aulas com
regularidade, contribuir para um bom ambiente escolar e de aula, de se empenhar nos trabalhos e no
estudo.
Por outro lado, no âmbito das suas competências, ao professor tutor cabe zelar pelo
acompanhamento do aluno, promovendo a sua plena inserção no ambiente escolar; contribuindo
para a aquisição de comportamentos sociais e relacionais adequados; desenvolvimento e
consolidação de hábitos de estudo e métodos de trabalho, intervenção ao nível da motivação, da
responsabilização pela sua própria aprendizagem; da melhoria do rendimento escolar e do
desenvolvimento de competências, valores e atitudes, visando o seu sucesso educativo.
-Atribuição no início do ano letivo, de um professor tutor a cada aluno identificado.
- Marcação de 2 tempos semanais no horário do professor e do aluno.
-Estabelecimento de um acordo de responsabilidade entre o aluno tutorando e o professor tutor.
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Metodologia

Atividades

Público Alvo

Indicadores a monitorizar

Resultados esperados
Parcerias

Participantes

Cronograma
Responsável

As metodologias estruturam-se do seguinte modo:
-Articulação com diretores de turma;
-Registo de comportamentos de indisciplina;
- Sinalização de casos mais problemáticos;
-Intervenção rápida e eficiente na perspetiva da prevenção;
-Atendimento individual de alunos com dificuldade de integração no grupo/turma;
- Reuniões periódicas (e de urgência) a fim de acertar procedimentos e sistematizar informação.
A implementação desta ação implica a realização de algumas atividades das quais se destacam:
-Reunião de preparação da ação com os professores tutores, com vista à definição de procedimentos
de atuação comuns.
-Construção de um plano individual do tutorando (plano de trabalho) pelo professor tutor e o aluno.
-Realização de um horário de estudo para o aluno, dentro e fora da escola.
-Observação do tutorando pelo tutor em sala de aula, numa disciplina em que o tutorando registe
insucesso e/ou comportamentos indisciplinados.
-Estabelecimento de um compromisso: acordo de responsabilidade entre o tutor e o tutorando.
-Registo do trabalho realizado pelo tutor.
-Registo do trabalho realizado pelo tutorando.
-Alunos dos 2º e 3º ciclos em risco de insucesso /retenção/abandono que tenham no seu percurso
escolar 2 retenções.
-Alunos para os quais seja mobilizado a alínea e) do art.9 do DL 54/2018.
-Redução do nº de alunos identificados.
-Taxa de insucesso tendo por referência os resultados do ano anterior (3º período/1ºperíodo do ano
letivo em questão).
-Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (N.º alunos que interromperam precocemente o
percurso escolar).
-Taxa de ocorrências disciplinares em contextos de sala de aula, face ao número total de ocorrências.
-Média de faltas injustificadas por aluno.
-Reduzir em 5% os indicadores referidos anteriormente.
-DT
-GAA
-Alunos dos 2º e 3º ciclos em risco de: insucesso/retenção/abandono
-Tutores
-Psicóloga
Ao longo dos anos letivos:
2018/2019
2019/2020 e 2020/2021

Catarina Pestana

Página 28

Plano Plurianual de Melhoria 2018/2021

Ação Nº 7 - “À procura da disciplina para ser disciplinado”

Área/Problema

Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

- Indisciplina.
-Persistência de problemas comportamentais com implicação no trabalho de sala de aula.
-Desrespeito pelo espaço escolar, professores e assistentes operacionais.
-Existência de comportamentos disruptivos nos alunos/famílias.
-Proporcionar condições para uma vivência em segurança e com disciplina na escola e na
comunidade;
-Reduzir os conflitos e a indisciplina.
-Prevenir situações de indisciplina através de projetos motivadores.
-Assegurar a aquisição de competências pessoais e sociais, por parte dos alunos permitindolhe êxito e motivando-os a prosseguir os estudos.
-Envolver e responsabilizar os encarregados de educação pelas ações dos seus educandos.
-Procurar a melhoria do ambiente de trabalho na sala de aula, o reforço da autoridade e
liderança dos professores, bem como, o desenvolvimento de competências sociais e
emocionais que permitissem aos jovens agarrar oportunidades e ser mais competitivos.
-Contribuir para a melhoria do contexto educativo.
-Promover a comunicação saudável entre alunos, professores, funcionários, pais e
encarregados de educação.
-Promover um clima escolar positivo que potencie o respeito e o afeto, onde o conflito deve
ser considerado um espaço de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social.
-Aumentar os conhecimentos das famílias e outros adultos da comunidade educativa sobre
questões relativas ao acompanhamento escolar/social dos seus educandos.
-Prevenir a indisciplina, promovendo a gestão e resolução positiva dos conflitos interpessoais.
-Diminuir as ordens de saída de sala de aula motivadas por comportamentos graves.
-Reduzir o número de ocorrências disciplinares pouco graves, graves e muito graves.
-Aumentar a percentagem de ocorrências disciplinares com recurso à mediação e resolução
do conflito
-Diminuir o número de medidas corretivas e sancionatórias aplicadas.
- Diminuir o número de alunos envolvidos.
-Promover capacidades e competências para a gestão e resolução de conflitos.
-Promover comportamentos saudáveis e diminuir situações de risco dos alunos.
Numa realidade marcada por carências económicas, sociais e culturais à qual acresce um
número considerável de famílias desestruturadas, o público escolar do Agrupamento
carateriza-se por uma certa multiculturalidade que, em maior ou menor grau, dita a
importância atribuída às funções da escola e aos valores e padrões por ela estabelecidos. Esta
situação e a origem dos alunos constitui um importante desafio à missão do Agrupamento.
Sendo a indisciplina um factor perturbador, quer da relação pedagógica, quer da relação
entre os alunos e outros actores educativos, que afecta negativamente a aprendizagem e os
resultados escolares de muitos alunos. Assim, o acompanhamento dos alunos que revelam
maiores dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar, comportamento de risco
ou violadores dos deveres do aluno ou se encontrem na iminência de ultrapassar os limites
de faltas previstos no estatuto do aluno sejam acompanhados pela EMD e do GAA.

-Contribuição da equipa multidisciplinar/GAA para dar resposta às

Estratégias

referenciações/sinalizados.
-Definição de estratégias de atuação céleres e eficazes na resolução de problemas
comportamentais e de integração.
-Articulação com o responsável pela monitorização de situações de indisciplina.
-Envolvimento dos pais e encarregados de educação na definição de soluções que previnam o
abandono escolar dos seus educandos.
-Articulação com os parceiros na análise e discussão de situações de falta de assiduidade com
vista a prevenir o abandono.
-Atuação conjunta com a Direção, e os diretores de turma.
-Encaminhamentos diversificados com vista a uma resposta eficaz e atempada.
-Comunicação à CPCJ das situações às quais não foi possível encontrar resposta quer por
parte do Agrupamento, quer por parte das famílias.
-Articulação da equipa do GAA com os diretores de turma/professores titulares, os
encarregados de educação e parceiros.
-Articulação com a direção na definição de linhas de atuação.
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-Articulação com o responsável pela monitorização das problemáticas de indisciplina.
-Desenvolvimento de práticas de avaliação interna através de mecanismos de análise,
reflexão e tratamento de dados referentes aos processos e resultados.
-Envolvimento dos encarregados de educação na resolução dos problemas de
comportamento de risco.
-Participação dos pais/encarregados de educação nas equipas multidisciplinares responsáveis
pela análise das situações relativas a comportamentos de risco, assiduidade.

Metodologia

Atividades

Público Alvo

Indicadores a monitorizar

Resultados esperados

Parcerias

Participantes

Cronograma
Responsável

As metodologias estruturam-se do seguinte modo:
-Articulação com diretores de turma;
-Registo de comportamentos de indisciplina;
-Sinalização de casos mais problemáticos;
-Intervenção rápida e eficiente na perspetiva da prevenção do GAA;
-Dinamizar ações de sensibilização dirigidas a alunos, famílias e comunidade educativa sobre
temáticas atuais e de interesse escolar/social, com vista à prevenção de situações
consideradas de risco/perigo.
-Promover medidas de integração e de inclusão dos alunos na escola.
- Fomentar a articulação entre a escola e as famílias, os serviços da saúde, da segurança social
e das forças de segurança.
-Alunos dos 1º,2º e 3º ciclos em especial, com ocorrências disciplinares.
-N.º de ocorrências disciplinares.
-Nº de ocorrências disciplinares por tipo de comportamento.
-Nº de medidas sancionatórias aplicadas.
-Nº de medidas corretivas aplicadas.
-Taxa de alunos/ sinalizados com acompanhamento GAA.
-Nº de ações de sensibilização para alunos.
-Nº de ações de sensibilização para encarregados de educação/famílias.
-Nº de ações de sensibilização para assistentes operacionais.
-Reduzir em 5% o n.º de ocorrências disciplinares.
-Reduzir em 15% as ocorrências pouco graves e em 10% as graves e muito graves.
-Reduzir em 5% o nº de medidas sancionatórias aplicadas e o nº de medidas corretivas
aplicadas.
-Ter entre 80% a 90% dos casos sinalizados com acompanhamento do GAA.
-Efetuar pelo menos 2 ações de sensibilização.
-Efetuar pelo menos 2 ou 3 ações para os Encarregados de Educação e para os assistentes
operacionais.
-Melhorar ou anular a taxa de interrupção precoce do percurso escolar no 2º ciclo e no 3º
ciclo.
-Escola Segura
-CPCJ
-Com elementos da comunidade
-Escola Segura
-CPCJ
-GAA
Ao longo dos anos letivos:
2018/2019
2019/2020 e 2020/2021

Maria João Encarnação
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DomÍnio: Práticas Pedagógicas

Ação Nº 8 - Diferenciação Pedagógica (DL. 54/2018-DL. 55/2018)
Estratégias

Metodologia

Heterogeneidade a nivel das aprendizagens em sala
de aula.
-Criação
de mecanismos de recuperação das dificuldades de apre
- Variar o tempo determinado para cada tarefa (oportunidade de um apoio
através de sinalização e constituição de grupos para beneficiarem
suplementar para os alunos com dificuldades, encorajar
os oalunos
que educativo
desejem aprofundar
um
-Criação de mecanismos de recuperação das dificuldades, atravé
-Melhorar
sucesso
dos alunos.
tema).
para tarefas especificas com tempos de concretização diferencia
-Melhorar a percentagem de alunos que atingem resultados de excelência.
-Dar ao aluno a possibilidade de mostrar a sua compreensão de diversas formas
-Criação de mescanismos de recuperação das dificuldades atravé
Objetivos
Gerais do Poral,
E debate, exposição) -Reconhecer o empenho dos alunos.
(ex. : apresentação
de exposição , apresentação oral.....
-Rentabilizar
aumentar das
os recursos
-Organização do tempo e do espaço, repensando
a sala de aulae (disposição
carteiras)de apoio ao ensino.
Promover a melhoria do sucesso e sua qualidade através de estratégias de diferenciação
pedagógica, em especial para os alunos diagnosticados
com o
maior
distanciamento em relação ás
-Promover
sucesso
aprendizagens essenciais e competências definidas
no Perfilado
aluno, bem
com resultados
- Melhorar
qualidade
docomo
sucesso
académicos
de
baixo
desempenho.
Objetivo geral PPM
-Melhorar a qualidade da aprendizagem e o sucesso educativo, recorrendo ao uso das novas
-Favorecer as trocas de ideias e de opiniões;
Área/Problema

tecnologias, inovando os ambientes de aprendizagem.

DomÍnio: Práticas Pedagógicas -Promover a diferenciação pedagógica por via da aprendizagem cooperativa.
Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

Estratégias

Metodologia

-Promover novas práticas de trabalho colaborativo e de ensino em sala de aula.
-Promover a melhoria do sucesso através de estratégias de diferenciação pedagógica.
- Melhorar a qualidade do sucesso.
-Uma prática diferenciadora deve tomar em consideração o aluno como um indivíduo, as suas
contribuições culturais, as suas representações, os seus modos de expressão, os seus
problemas materiais, mas também, em termos de aprendizagem, as suas necessidades e os
seus modos de compreensão.
Cada aluno tem uma forma única de aprender. Um mesmo ambiente de aprendizagem pode
não ser favorável a todos, como tal, a diferenciação pedagógica é a resposta educativa para as
diferentes necessidades dos alunos.
Assim, e numa primeira fase, será efetuado um diagnóstico aos alunos das turmas envolvidas
na ação, com o intuito de identificar as suas principais lacunas e dificuldades.
De acordo com esse levantamento e em função das especificidades de cada aluno o docente
deverá aplicar as medidas universais e multinivel que se adequam ao desenvolvimento do
perfil do aluno.
Nessas aulas o(s) docente(s) poderão criar grupos de homogeneidade, grupos heterogéneos ou
pares de alunos e planificar atividades que vão ao encontro das necessidades desses grupos.
Devem, também, ser preparadas atividades suplementares (menos estruturadas) para alunos
com menos dificuldades, de forma a potenciar as suas capacidades.
-Favorecer a troca de ideias e de opiniões.
-Variar o tempo determinado para cada tarefa (oportunidade de um apoio suplementar para os
alunos com dificuldades, encorajar os alunos que desejem aprofundar um tema).
-Dar ao aluno a possibilidade de mostrar a sua compreensão de diversas formas (ex. :
apresentação oral, debate, exposição).
-Organização do tempo e do espaço, repensando a sala de aula (disposição das carteiras).
-Promover a melhoria do sucesso e sua qualidade através de estratégias de diferenciação
pedagógica, em especial para os alunos diagnosticados com maior distanciamento em relação
ás aprendizagens essenciais e competências definidas no Perfil do Aluno, bem como com
resultados académicos de baixo desempenho.
-Diagnóstico das dificuldades dos alunos.
- Formação de grupos que, de acordo com as especificidades de cada turma, poderão ser de
homogeneidade relativa ou grupos mais heterogéneos.
- Os alunos podem mudar de grupo, consoante vão adquirindo e alcançando os objetivos
propostos inicialmente.
- Utilização de metodologias ativas que vão ao encontro das especificidades de cada aluno;
- Promoção de práticas de auto-regulação.
- Atividades que estimulem a autonomia do aluno.
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Atividades

Público Alvo

Indicadores a monitorizar

- Escolher textos de acordo com o nível de leitura dos alunos.
- Disponibilizar material suplementar.
- Fornecer referenciais ou ferramentas organizacionais.
- Explorar a interdisciplinaridade das noções e dos conceitos.
- Proporcionar oportunidades de trabalhar em grupo.
-Ensinar ou consolidar conceitos de base depois da avaliação diagnóstica.
-Propor a realização de uma mesma tarefa com diferentes materiais.
- 1º, 5º e 7º Ano.
-Taxa de sucesso no 1º, 5º e 7º Ano.
-Taxa de qualidade do sucesso.
-Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa, face às dinâmicas
pedagógicas implementadas :
Elaboração e aplicação de Inquéritos junto dos agentes da comunidade educativa
(professores, alunos, EE, parceiros) para averiguar se os mesmos consideram que as várias
dinâmicas pedagógicas são adequadas, pertinentes, diversificadas, frequentes e sistemáticas
como por exemplo as DAC, formação de grupos, trabalho colaborativo, resolução de problemas
ou outras práticas centradas nos alunos.

Resultados esperados

O Sucesso nos anos e disciplinas indicadas esteja de acordo com as metas estabelecidas
anteriormente.

Parcerias

Não aplicável

Participantes

Docentes do 1º, 5º e 7º ano.

Cronograma

Ao longo dos anos letivos:
2018/2019 (3º período)
2019/2020 e 2020/2021

Responsável

Assunção Barrias
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Eixo de Intervenção 3

DomÍnio: Eficácia das parcerias

Eixo de Intervenção 3

Parcerias e Comunidades

Parcerias e Comunidades

Ação Nº 9 – Parcerias

DomÍnio: Eficácia das parcerias

Área/Problema

Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

Estratégias

Metodologia

Atividades

Público Alvo

-Abandono/Absentismo escolar com maior incidência em alunos de etnia cigana.
-Insucesso.
-Fraco envolvimento dos encarregados de educação no processo educativo dos seus educandos.
-Relação Escola Familia/Comunidade.
-Compreender e responder à necessidade dos pais e encarregados de educação para o
acompanhamento da vida escolar do seu educando face à realidade social atual.
-Assegurar o compromisso entre a escola e a família para o sucesso educativo dos alunos.
-Ouvir diversas visões que visem melhorar os resultados.
-Desenvolver precocemente estratégias de intervenção ajustadas à diminuição do abandono e
absentismo.
- Efetuar o acompanhamento sistemático e de proximidade com alunos e familias sinalizadas,
promovendo o seu bem-estar e o sucesso educativo.
-Potenciar o relacionamento institucional entre a escola e as entidades parceiras.

- Encontrar soluções conjuntas de prevenção para o absentismo e para o abandono escolar
precoce
-Desenvolver projetos, ações e atividades em parceria com a comunidade educativa, para a
promoção do sucesso em todos os níveis de educação e ensino.
-A referência determinante da ação reside no envolvimento responsável e mobilizador de todos
os agentes da comunidade educativa, respeitando a diversidade e autonomia das instituições,
mas fazendo convergir esforços no sentido de aportar mais-valias à missão do Agrupamento.
-O estabelecimento de parcerias com instituições e entidades locais e regionais visa a cooperação
entre instituições relacionadas com a família e a comunidade educativa em geral, com base no
diálogo e partilha de conhecimentos e práticas, proporcionando as condições logísticas e físicas
para a operacionalização dos objetivos do Projeto Educativo.
-As parcerias pretendem dar resposta às necessidades do Agrupamento no âmbito da formação e
desenvolvimento de competências de toda a comunidade, especialmente na área da formação
pessoal e social dos alunos, pais/EE e restante comunidade educativa.
-Reuniões de sensibilização para a importância da frequência e de outras medidas de recuperação
das aprendizagens disponibilizadas pela escola.
-Prioridade aos agregados familiares dos alunos com quadro de insucesso escolar.
-Planeamento articulado das ações/atividades a desenvolver.
- Procura de uma maior participação e envolvimento dos pais e encarregados de educação no
processo educativo dos seus filhos.
-Reforço e dinamização da ação colaborativa entre as entidades participantes.
-Ações de parceria com a Câmara Municipal no âmbito da Promoção do Sucesso Escolar e com as
instituições parceiras.
-Dinamização de atividades em parceria com as instituições parceiras com o intuito de promover
o sucesso escolar dos alunos, das crianças e jovens que se encontram em risco de exclusão
escolar e social, através de um acompanhamento sistemático e de proximidade com a familia e as
instituições.
-Grupo/turma que apresentem um quadro de insucesso,Abandono/Absentismo escolar com
maior incidência em alunos de etnia cigana.
- Encarregados de educação/pais.
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Indicadores a monitorizar

-Reuniões de articulação com as entidades.
-Nº de protocolos efetivos.
-Grau de satisfação face ao impato das parcerias na promoção das aprendizagens dos alunos:
•Elaboração e aplicação de Inquéritos a alunos, professores, EE e pessoal não docente e
respetivo parceiro sobre a adequação, pertinência e consequências na aprendizagem dos alunos,
das ações desenvolvidas com cada parceiro.
-Articulação com as entidades
-Realização de 6 reuniões por ano letivo
Nº desejado

Até final do 2º
período

Reunião de
implementação:
Reunião de
monitorização
Reunião de
monitorização

Até final do 3º
período

Reunião de
monitorização

Até final do 1º
período
Resultados esperados

Parcerias

Participantes

1
+1
+2

+2

-Escola Segura
-CPCJ
-ADEREM (Associação de Desenvolvimento de Mourão)
-Comunidade
-Câmara Municipal de Mourão
-Junta de Freguesia
-Unidade de Saúde Almoreg e os Bombeiros Voluntários de Mourão.
-Segurança Social
Escola, Parceiros e Alunos

Cronograma

Ao longo dos anos letivos:
2018/2019( 3º período)
2019/2020 e 2020/2021

Responsável

Antónia Salsinha , Diretor (José Carlos Rocha) e Coordenadora TEIP
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DomÍnio: Envolvimento da comunidade

Ação
Nº 10Envolvimento
- “A Família vem
à Escola”
DomÍnio:
da comunidade

Área/Problema

Objetivos Gerais do P E

Objetivo geral PPM

Objetivo Especifico da ação

Descrição da ação

-Pouco investimento por parte das famílias, relativamente ao processo de escolarização dos
seus educandos.
-Relação Escola/Familia/Comunidades.
- Articulação entre a escola e os encarregados de educação.
-Compreender e responder à necessidade dos pais e encarregados de educação para o
acompanhamento da vida escolar do seu educando face à realidade social atual.
-Assegurar o compromisso entre a escola e a família para o sucesso educativo dos alunos.
-Participação dos, encarregados de educação através da Assembleia de Pais e posteriormente
da Associação de Pais, na apresentação de sugestões para os documentos estruturantes do
Agrupamento (Plano Anual de Atividades, Projeto Educativo e Plano de Melhoria TEIP).
-Valorizar a importância e a imagem da escola, promovendo a relação escola-famíliacomunidade.
- Investir na mobilização dos pais e encarregados de educação nas dinâmicas escolares, bem
como na motivação para criação da Associação de Pais, contribuindo para os processos de
melhoria do Agrupamento.
-Envolver as famílias num contexto de promoção de competências de literacia.
-Envolver os pais/encarregados de educação, através da partilha de experiências que sejam
significativas à evolução das aprendizagens dos alunos.
-Manter o acompanhamento/ encaminhamento de famílias vulneráveis para respostas, a
nível social, de entidades parceiras.
-Aumentar a participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar.
-Promover, estimular e dinamizar atividades que envolvam as famílias.
-Promover o acompanhamento de situações problemáticas, que careçam de apoio ao nível
pessoal, familiar e social.
-Estimular o desenvolvimento de competências parentais, prevenindo a indisciplina, o
absentismo e abandono escolar dos seus educandos.
- Apelar à criação da Associação de Pais.
Esta ação contempla um conjunto de medidas para aumentar a participação dos pais e
encarregados de educação nas dinâmicas escolares desenvolvidas pelo Agrupamento, entre
as quais:
-Receção geral de pais e encarregados de educação em todos os ciclos pelo órgão de gestão
para apresentação do pessoal docente e não docente e para conhecimento da organização
do estabelecimento de ensino (informações gerais).
-Envolvimento familiar em atividades a realizar, de forma organizada, na semana em que se
comemora o “Dia da Família” (15 de maio), em sala de aula, ou espaço escolar.
- Convite à participação em atividades do PAA.
-Realização de workshops para pais e encarregados de educação, envolvendo a família, com
vista a um melhor acompanhamento dos seus educandos, envolvendo outras entidades
parceiras.
-Apoio a famílias vulneráveis - Intervenção do GAA junto das famílias, encaminhando-as
para parceiros que, através do seu apoio e orientação, diminuam os problemas decorrentes
do contexto familiar.
-Pretende-se desenvolver ações de informação e sensibilização aos pais/encarregados de
educação sobre várias temáticas de interesse comum e em articulação com vários parceiros,
designadamente, com os respetivos parceiros.
-Pretende-se, igualmente, implementar momentos de audição da, Associação de Pais quando
esteja concretizada, e de Encarregados de Educação, na elaboração dos documentos
estruturantes, assim como criar momentos de audição dos representantes dos pais e
encarregados de educação das turmas, a fim de recolher sugestões de melhoria da sua
participação na vida escolar.
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Estratégias

Metodologia

Atividades

-Apoiar e intervir junto de alunos e familias através do GAA e DT ou Figuras significativas da
comunidade escolar.
-Prioridade aos agregados familiares dos alunos com quadro de insucesso escolar.
-Planeamento articulado das ações/atividades a desenvolver.
-Procura de uma maior participação e envolvimento dos pais e encarregados de educação no
processo educativo dos seus filhos.
-Reforço e dinamização da ação colaborativa entre as entidades participantes.
-Atividades desenvolvidas pelo GAA para pais e encarregados de educação.
-Atividades desenvolvidas pela Escola com a participação da comunidade educativa.
-Promover a reflexão sobre os problemas e potencialidades da família e da comunidade e
planear estratégias de resposta concertada entre parceiros, que invistam cada vez menos na
emergência social e mais na prevenção.
-Diversificar os canais de divulgação da informação.
-Pais/Encarregados de Educação

Público Alvo

Indicadores a monitorizar

Resultados esperados

Parcerias

Participantes

-Número de presenças de pais e encarregados de educação nas reuniões de Conselhos de
Encarregados de Educação.
-Número de pais e encarregados de educação presentes na escola.
- Número de atividades em que os pais e encarregados de educação se envolvem.
-Número de atividades em que os pais e encarregados de educação participam.
-Taxa de sucesso.
-Taxa de participação dos pais/Encarregados de Educação em ações promovidas pela UO.
-Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa, relativamente ao clima de
escola através de questionários/inquéritos.
-Aumentar a percentagem de presenças dos encarregados de educação, em valor igual no
dobro do valor percentual do ano anterior.
-Aumentar o número de informação divulgada, através dos canais de comunicação da escola.
-Escola Segura
-CPCJ
-ADEREM (Associação de Desenvolvimento de Mourão)
-CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social)
-Comunidade
-Câmara Municipal de Mourão
-Junta de Freguesia
-Unidade de Saúde Almoreg e os Bombeiros Voluntários de Mourão.
-Professores, alunos, pais e encarregados de educação, assistentes operacionais, órgãos de
gestão, lideranças intermédias e técnicas.

Cronograma

Ao longo dos anos letivos:
2018/2019( 3º período)
2019/2020 e 2020/2021

Responsável

Vera Canete
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Responsável

Indicadores

Metodologias e
instrumentos

Diretor, Coordenador TEIP , Coordenador da Equipa de Autoavaliação
Percentagem de sucesso por disciplina/ano para cada período.
Qualidade do sucesso por disciplina e ano.
Distanciamento da avaliação externa.
Número de situações de absentismo, abandono e ocorrências disciplinares por ano/turma e ciclo.
Grau de concretização das metas para cada ação através de relatórios por período.
Relatório de avaliação de cada atividade do PAA.
Existirão documentos tipo de monitorização para cada ação, para relatórios das atividades e para análise
de resultados das disciplinas/departamento que resultam na elaboração de um plano de melhoria por
disciplina, revisto em cada período. Estes documentos são analisados pela equipa TEIP e pela equipa de
autoavaliação que reflete sobre os mesmos, elabora recomendações de alteração e faz a síntese que é
apreciada em Conselho Pedagógico.
Existirá um documento tipo com os resultados estatísticos para cada disciplina enviado a cada
departamento.

Equipa de autoavaliação e
tratamento de dados

Participantes

Equipa de recolha de Informação

Equipa TEIP

Elemento
Pedro Venâncio
Hugo Gomes
Luís Teixeira
Filomena
Coordenadora da EM- Mª João
Encarnação
Coordenadora de GAA- Mª João
Encarnação
Adjunta do Diretor- Maria Rosa
Medinas
Coordenadora dos Diretores de
Turma-Daniela Brandão
Coordenadora do 1º ciclo- Antónia
Salsinha
Coordenadora do pré escolar
Maria Rosa Medinas
Maria Jose Moniz
Patricia Ramalho
Augusta Rocha

Responsáveis
Pedro Venâncio

Maria Rosa Medinas

Maria Rosa Medinas

Das ações que constam do Plano de Melhoria será elaborado no final de cada período um relatório da
execução da ação. O respetivo relatório será analisado pela equipa TEIP em janeiro ( à exceção do ano
letivo 2018/2019) com o objetivo, caso se ache necessário, haver um reajustamento das ações, e pela
equipa de autoavaliação. O produto final será apresentado em Conselho Pedagógico. Semestralmente
será elaborado o relatório TEIP que será apresentado em Conselho Pedagógico.
Também no final de cada período será elaborado um relatório sobre a execução do Plano Anul de
Atividades para análise em Conselho Pedagógico e Conselho Geral.

Calendarização

set

out

Anos letivos 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021
nov dez jan fev mar abr mai jun

jul

Sessões de Coordenação,
Monitorização e avaliação
Produção de Relatórios
Recolha e tratamento de informação
Reflexão nos orgãos da UO
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Produto(s)

Estratégia de divulgação
e reflexão

Papel do perito externo

De forma a dar conhecimento acerca dos processos e resultados aos vários intervenientes nas ações,
durante o ano letivo irão decorrer três momentos de reflexão:
1º - Inicio do ano letivo (à exceção do ano letivo 2018/2019)
2º - A meio do 2º período letivo(à exceção do ano letivo 2018/2019)
3º - Final do ano letivo de forma a tomar decisões sobre eventuais reformulações do plano de melhoria.
Produto final - Relatório
Final do ano letivo- Reflexão sobre estratégias de divulgação sobre os resultados alcançados a nivel
interno e a nível externo e com a comunidadre educativa.
A divulgação será feita através da página da escola e do correio eletrónico.

A consultoria será assegurada pela Universidade de Évora e incluirá atividades no âmbito:
-Gestão Curricular
-Práticas Pedagógicas
- Trabalho Colaborativo
-Gestão Organizacional
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PLANO DE CAPACITAÇÃO

Ano Letivo

Domínio
A-Medidas
Organizacionais
B-Sucesso Escolar na
Avaliação
interna/externa
C-Interrupção precoce
do percurso Escolar
D-Práticas Pedagógicas
E-Eficácia das Parcerias
F-Envolvimento da
Comunidade

Público Alvo
(Professores,
assistentes operacionais
e assistentes
administrativos

Objetivos a atingir

Mecanismos de
avaliação

2018/2019

B- Avaliação

Professores

Sucesso Escolar

A definir

2019/2020

D-Gestão Curricular;
Trabalho Colaborativo
A- Gestão Organizacional

Professores

Articulação

A definir

2020/2021

Professores
Assistentes Operacionais
Assistentes
administrativos

A definir
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Cronograma

Ano Letivo 2018/2019
Ação

Mês

1-Monitorização e avaliação
Monitorização e avaliação

2-Supervisão e acompanhamento da
prática letiva –Escola Inclusiva
Monitorização e avaliação

3-Articulação interna - partilhar para
melhor atuar
Monitorização e avaliação
4-“Eu vou para o 1º Ano”
Monitorização e avaliação

5-À Procura do Sucesso
Monitorização e avaliação

6-Plano de Ação Tutorial
Monitorização e avaliação

7-“À procura da disciplina para ser
disciplinado”
Monitorização e avaliação

8-Diferenciação Pedagógica
Monitorização e avaliação

9-Parcerias
Monitorização e avaliação

10- “A familia vai à Escola”
Monitorização e avaliação

9
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1
1
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