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I - INTRODUÇÃO 
 

Este documento pretende constituir-se como um compromisso do AEPAA para consolidar a            

qualidade da sua proposta educativa e do serviço prestado à comunidade. Tem como objetivo              

contribuir para a implementação de um conjunto de ações focadas nas aprendizagens e no campo               

organizacional. 

A abordagem resulta da conjugação de quatro vetores: 

a) resultado do questionário aplicado no final do ano letivo 2019/2020; 

b) relatórios da Comissão de Monitorização do E@D; 

c) propostas de melhoria apresentadas pelos departamentos curriculares e pelos         

Professores Titulares de Turma /Diretores de Turma;  

d) projeto de intervenção do Diretor do AEPAA. 

 

Este Plano indica uma política de intervenção sustentada na realidade educativa,           

fomentando a avaliação interna como instrumento reflexivo em prol da melhoria contínua. Dirige-se,             

neste sentido para quatro grandes eixos de intervenção, identificados no Relatório de            

Autoavaliação: 

A – RESULTADOS ESCOLARES  

B – COMUNICAÇÃO  

C – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

D – ADAPTAÇÃO AO NOVO CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Definidos os eixos de intervenção, elaborou-se o presente Plano de Melhoria, constituído por             

Ações de Melhoria diferenciadas, processo iniciado no ano letivo 2018/2019 e continuado em             

2019/2020 e em 2020/2021.  

Caberá ao Diretor e ao Conselho Pedagógico aprovar este plano e indicar os respetivos              

responsáveis que, em conjunto com outros elementos da comunidade educativa, irão desenvolver            

estratégias para alcançar os objetivos desejados. Serão, também, garantidas formas de monitorizar o             

cumprimento das ações de melhoria e os resultados alcançados por cada uma delas.  

 

 

 

 



II - PLANO DE MELHORIA 

Este Plano de Melhoria encontra-se estruturado da seguinte forma: 

1.  Identificação das Ações de Melhoria por Eixo de Intervenção. 

 1.1. Quadro referencial do Plano de Melhoria. 

1.2. Visão Global do Plano de Melhoria. 

1.3. Ações de Melhoria do Plano. 

1.4. Monitorização e avaliação do Plano. 

Esta proposta de organização permite uma relação clara entre os eixos de intervenção e as               

respetivas ações de melhoria, contemplando, em paralelo, uma proposta de monitorização e            

avaliação do Plano de Melhoria, na sua globalidade. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MELHORIA POR EIXO DE INTERVENÇÃO 

Ao identificar quatro grandes eixos de intervenção, pretende-se discernir diferentes espaços           

de intervenção na realidade escolar. Dentro deles será possível implementar ações de melhoria que              

possam corresponder às necessidades identificadas. 

As Ações de Melhoria, por sua vez, representam as intenções de intervenção propriamente             

ditas, enquadradas dentro de uma Ficha de Ação individual, permitindo identificar o respetivo             

responsável, características da intervenção e proposta de monitorização/avaliação.  

A implementação das Ações de Melhoria é da responsabilidade do Diretor e do Conselho              

Pedagógico, devidamente assessorados pela Comissão de Autoavaliação. 

Importa referir que esta proposta de organização não pretende caucionar o processo de             

melhoria a um conjunto de ações específicas, independentes entre si. Na verdade, é necessário              

manter sempre em perspetiva a coesão entre os diferentes esforços, que defina o processo de               

melhoria enquanto intenção de toda uma comunidade educativa. Este esforço aglutinador é            

fundamental para garantir uma cultura de organização em prol da melhoria, em que todos os               

participantes reconheçam os papéis a desempenhar. 

 

 

 

 

 



1.1. QUADRO REFERENCIAL DO PLANO DE MELHORIA DO AEPAA 2020/2021 

EIXOS DE 
INTERVENÇÃO 

AÇÕES DE 
MELHORIA 

ASPETOS A MELHORAR Balanço 
concretizada a concretizar 

 
 
 
 
 

 
 

A - 
RESULTADOS 
ESCOLARES 

 

 
 
 
 
 
 

 
Melhorar os 

resultados da 
avaliação  

- Alterar a atitude dos alunos perante a escola         
e a vida em geral, de forma a aumentar o          
sucesso escolar e os níveis de participação e de         
cultura geral. 
- Melhorar a participação dos Encarregados de       
Educação, redefinindo estratégias para a     
melhoria do rendimento dos seus educandos. 
- Monitorizar a participação dos alunos nas       
diversas atividades de apoio educativo. 
- Aumentar a utilização da Biblioteca Escolar       
por parte dos alunos (horas de visita, número        
de consultas e de requisições, participação nas       
atividades). 
- Convidar ex-alunos da escola, que obtiveram       
sucesso na vida ativa, para apresentação de       
testemunhos. 
- Desenvolver trabalho colaborativo entre     
docentes, com reflexos no aprofundamento de      
questões científicas, curriculares,   
metodológicas e estratégias pedagógicas.  

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 X 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 

 X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 

B - 
COMUNICAÇÃO  

 
 
 

Melhorar a 
Comunicação  

- Promover o conhecimento da identidade e       
realizações do AEPAA, interna e externamente. 
- Implementar dinâmicas positivas,    
consolidando a imagem do AEPAA. 
- Reforçar os laços com a comunidade,       
estabelecendo novas parcerias e consolidando     
as que já existem. 
- Proporcionar maior e melhor aproveitamento      
das plataformas digitais para difundir a      
atividade do Agrupamento (interna e     
externamente). 
- Aproveitar o “Rádio Miúdos” para melhoria da        
comunicação Interna. 

 X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
C - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS  

Melhorar a 
prestação de 

serviços  

- Melhorar aspetos nos diferentes serviços      
prestados no AEPAA. 
- Estabelecer procedimentos para levar a cabo       
as melhorias desejadas. 

 X 
 

X 

 
D - 

ADAPTAÇÃO 
AO NOVO 
CONTEXTO 
EDUCATIVO  

Melhorar  a 
qualidade do 

ensino 
presencial e à 

distância  

- Melhorar os equipamentos informáticos. 
- Melhorar as condições de rede de internet. 
- Melhorar as competências digitais da      
comunidade escolar. 
- Consolidar regras de segurança e de higiene        
relacionadas com o COVID-19. 

 X 
X 
X 
 

X 

 

 

 



1.2. VISÃO GLOBAL DO PLANO DE MELHORIA DO AEPAA 2020/2021 

AÇÃO DE MELHORIA COORDENADOR(ES) INÍCIO CONCLUSÃO 
Melhorar os resultados 
escolares 

Comissão de autoavaliação setembro 2020 julho 2021 

Melhorar a Comunicação  
 

Comissão de autoavaliação setembro 2020 julho 2021 

Melhorar a prestação de 
serviços  

Comissão de autoavaliação setembro 2020 julho 2021 

Melhorar a adaptação ao novo 
contexto educativo  

Comissão de autoavaliação setembro 2020 julho 2021 

 

1.3. AÇÕES DE MELHORIA DO PLANO 

 

AÇÃO 1 - MELHORAR OS RESULTADOS ESCOLARES 

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO 

RESULTADOS ESCOLARES  
 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Melhorar os resultados escolares  
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Comissão de autoavaliação 
 

RESPONSÁVEIS PELA AÇÃO DE MELHORIA 

Coordenadores dos Departamentos / Comissão de Autoavaliação / Diretores de Turma/ Professores           
Titulares de Turma 
 

DATA PREVISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Início – setembro de 2020 
Termo – julho de 2021 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

- Alterar a atitude dos alunos perante a escola e a vida em geral, de forma a aumentar o sucesso                    
escolar e os níveis de participação e de cultura geral. 
- Melhorar a participação dos Encarregados de Educação, redefinindo estratégias para a melhoria             
do rendimento dos seus educandos. 
- Monitorizar a participação dos alunos nas  diversas atividades de apoio educativo. 
- Aumentar a utilização da Biblioteca Escolar por parte dos alunos (horas de visita, número de                
consultas e de requisições, participação nas atividades). 

 



- Convidar ex-alunos da escola, que obtiveram sucesso na vida ativa, para apresentação de              
testemunhos. 
- Desenvolver trabalho colaborativo entre docentes, com reflexos no aprofundamento de questões            
científicas, curriculares, metodológicas e estratégias pedagógicas.  
 

OBJETIVOS 

- Aumentar o sucesso dos alunos nas disciplinas objeto de avaliação externa. 
- Melhorar a participação dos Encarregados de Educação 
- Aumentar  a utilização da Biblioteca Escolar 
- Desenvolver trabalho colaborativo, concertado, articulado entre docentes. 
 

ATIVIDADES 

- Reunir regularmente com os Encarregados de Educação (presencialmente ou à distância) de forma              
a envolvê-los no processo de aprendizagem dos respetivos educandos . 
- Direcionar os Apoios Educativo prioritariamente para as disciplinas objeto de avaliação externa e              
para os alunos com menor apoio em casa. 
- Convidar Ex-alunos, com sucesso na vida ativa, para apresentarem testemunhos. 
- Motivar os alunos a utilizar a BE e requisitar livros e outros recursos, em maior número. 
- Decorar os espaços escolares com frases, poemas, desenhos, etc. de autores consagrados e com               
trabalhos idênticos de alunos e de professores do AEPAA. 
- Melhorar o projeto “LER, DOCE LER”  
- Criar espaços de partilha e de articulação entre docentes. 
 

INDICADORES 

- Resultados obtidos na avaliação externa nos diferentes ciclos de ensino. 
- Correlação entre os resultados obtidos na avaliação interna e na avaliação externa. 
- Percentagem de livros e outros recursos requisitados na Biblioteca Escolar. 
- Número de alunos que assistem ou consultam os testemunhos dados por ex-alunos com sucesso               
na vida ativa. 
- Evidências de cartazes literários e artísticos colocados nos diversos blocos e nas escolas do               
agrupamento. 
- Relatório de execução do projeto “LER, DOCE LER”. 
- Evidências da articulação entre professores. 
 

DIFICULDADES/CONSTRANGIMENTOS 

- Diagnose dos conhecimentos prévios de alguns alunos e da falta de motivação para aprender e                
para elevar a sua cultura geral. 
- Resistência à aquisição de hábitos de estudo nos alunos. 
- Envolvimento dos alunos e dos pais/encarregados de educação na responsabilidade de obtenção             
de resultados escolares positivos. 
- Meio social desfavorecido, com baixa escolaridade de muitos Encarregados de Educação. 
- Grande quantidade de alunos com necessidades educativas especiais e/ou beneficiários de apoio             
social escolar. 
- Falta de espírito empreendedor e competitivo da generalidade da população.(cf. taxa de             
envelhecimento, taxa de empresas criadas, número de empresas inovadoras, volume de negócios            
dos jovens empresários, etc) 

 



 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Professores, alunos, pais/encarregados de educação, associação de pais e outros. 
 

AVALIAÇÃO 

- Reflexão realizada no final de cada trimestre (Departamentos). 
- Análise dos indicadores (Diretor, Conselho Pedagógico, Comissão de Autoavaliação) 
 

 

 

 

 

AÇÃO 2 - MELHORAR A COMUNICAÇÃO  
 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO 

COMUNICAÇÃO  
 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Melhorar a comunicação 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Comissão de autoavaliação 
 

DATA PREVISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Início – setembro de 2020 
Termo – julho de 2021 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

- Promover o conhecimento da identidade e realizações do AEPAA, interna e externamente. 
- Implementar dinâmicas positivas, consolidando a imagem do AEPAA. 
- Reforçar os laços com a comunidade, estabelecendo novas parcerias e consolidando as que já               
existem. 
- Proporcionar maior e melhor aproveitamento das plataformas digitais para difundir a atividade do              
Agrupamento (interna e externamente). 
- Aproveitar o “Rádio Miúdos” para comunicação Interna. 
 

OBJETIVOS 

A – Comunicação Interna 

 



– Garantir a circulação eficaz e atualizada da informação relevante por todos os setores do AEPAA e                 
a respetiva comunidade educativa. 
– Conhecer o AEPAA, as suas atividades/projetos, realizações e impacto social. 
B – Comunicação Externa 
- Associar o AEPAA a uma imagem plural de dinamismo e qualidade. 
 

ATIVIDADES 

A – Comunicação Interna 
- Instituir uma caixa de sugestões  online acessível;  
B – Comunicação Externa 
- Manter o site do agrupamento atualizado e apelativo a quem o queira visitar. 
- Desenvolver uma newsletter online e partilhá-la no AEPAA. 
- Incrementar a presença do AEPAA nos media regionais. 
- Tornar mais acessível a toda a Comunidade Escolar todos os Documentos Estruturantes do              
Agrupamento. 
- Informar/ comunicar com maior brevidade e assertividade a vida escolar dos alunos, aos              
Encarregados de Educação. 
 

INDICADORES 

A – Comunicação Interna 
- Manter o material informático do AEPAA funcional/operacional. 
B – Comunicação Externa 
- Aumentar o número de visitas do site do AEPAA (10% por trimestre). 
- Manter a newsletter atualizada ao longo do ano letivo. 
- Publicar duas notícias por período na imprensa local. 
 

METAS 

A – Comunicação Interna 
- Garantir a receção e o uso de informação relevante (e atualizada) pela comunidade educativa. 
- Dar a conhecer o AEPAA, as suas atividades, os projetos mais relevantes e impacto social. 
B – Comunicação Externa 
- Dar a conhecer o AEPAA, as suas atividades, os projetos mais relevantes e impacto social. 
 

DIFICULDADES/CONSTRANGIMENTOS 

- Dificuldade em desenvolver várias tarefas/cargos pelos docentes, em contextos muitas vezes fora             
de horário, resultante da dimensão diminuta do corpo docente (carga horária, cargos, coordenação             
e comissões já existentes). 
- Insuficiente reconhecimento da importância de uma boa comunicação na organização escolar. 
- Capacidade de financiar alguns melhoramentos tecnológicos. 
- Parcos recursos humanos e financeiros. 
 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

Equipa do Jornal Escolar; Rádio; Professores 
 

 



AVALIAÇÃO 

Primeira monitorização: dezembro de 2020 
Segunda monitorização: março de 2021 
Avaliação: julho de 2021 
 

 

 

 

 

AÇÃO 3 - MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Melhorar a prestação de serviços 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Comissão de autoavaliação 
 

DATA PREVISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Início – setembro de 2020 
Termo – julho de 2021 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

- Identificar aspetos a melhorar nos diferentes serviços prestados no AEPAA. 
- Estabelecer procedimentos para levar a cabo as melhorias desejadas. 
 

OBJETIVOS 

- Criar mecanismos de sinalização de áreas a melhorar nos serviços prestados pelo AEPAA. 
- Sensibilizar a comunidade educativa para uma participação mais ativa na definição das rotinas e               
nos procedimentos do AEPAA. 
- Flexibilizar horários de funcionários.  
 

ATIVIDADES 

- Desenvolver uma caixa de sugestões eletrónica  no AEPAA. 
- Melhorar o funcionamento dos serviços administrativos. 
- Canalizar (cada departamento) para a comissão de autoavaliação sugestões de melhoria, no final              
de cada trimestre. 

 



 

INDICADORES 

- Número de sugestões apresentadas. 
 

METAS 

- Implementar propostas de mudança apresentadas pela comunidade educativa (num mínimo de            
três). 
 

DIFICULDADES/CONSTRANGIMENTOS 

- Capacidade de mobilização junto da comunidade educativa. 
- Maus hábitos instalados. 
- Falta de meios financeiros para realizar eventuais propostas, caso concreto melhorias no             
equipamento informático 
 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

- Comunidade educativa. 
 

AVALIAÇÃO 

- julho de 2021 
 

 

 

 

 

AÇÃO 4 - MELHORAR  A ADAPTAÇÃO AO NOVO CONTEXTO EDUCATIVO 
 
 

EIXO DE INTERVENÇÃO 

ADAPTAÇÃO AO NOVO CONTEXTO EDUCATIVO 
 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Melhorar a adaptação ao novo contexto educativo 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Comissão de autoavaliação 
 

DATA PREVISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE MELHORIA 

Início – setembro de 2020 
Termo – julho de 2021 

 



 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE MELHORIA 

- Identificar aspetos a melhorar no novo contexto educativo. 
- Estabelecer procedimentos para assegurar os aspetos a melhorar.  
 

OBJETIVOS 

- Criar mecanismos de sinalização de áreas a melhorar nos serviços prestados pelo AEPAA. 
- Sensibilizar a comunidade educativa para uma participação mais ativa na definição das rotinas e               
nos procedimentos do AEPAA. 
 

ATIVIDADES 

- Estabelecer procedimentos para assegurar a segurança e  a higienização dos espaços e materiais. 
- Incentivar a comunidade educativa a seguir os procedimentos estabelecidos nas orientações da             
tutela e DGS. 
- Atualizar  os equipamentos informáticos e a sua disponibilização à comunidade educativa. 
- Canalizar (cada departamento) para a comissão de autoavaliação sugestões de melhoria, no final              
de cada trimestre. 
 

INDICADORES 

- Monitorização dos mapas de higienização  dos WC. 
- Contabilização dos recursos/materiais utilizados (luvas/ máscaras, produtos de higiene) 
 

METAS 

- Implementar propostas de mudança apresentadas pela Tutela 
 

DIFICULDADES/CONSTRANGIMENTOS 

- Capacidade de mobilização junto da comunidade educativa. 
- Capacidade de adaptação à nova realidade. 
- Falta de meios financeiros para realizar eventuais propostas, caso concreto melhorias no             
equipamento informático e de higienização. 
 

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

- Comunidade educativa. 
 

AVALIAÇÃO 

- julho de 2021 
 

 

 

 

 



1.4. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

Conforme o previsto na matriz estruturante das ações de melhoria, cada uma delas será              

monitorizada pela equipa responsável. Terá como referência os indicadores e a realização das             

atividades previstas.  

A avaliação que resultar da monitorização realizada deverá ser considerada no planeamento            

do ano letivo seguinte, dando lugar aos ajustes considerados necessários. 

Para coordenar e dar maior coesão a este plano, a Comissão de Autoavaliação assumirá a               

monitorização global de todas as ações de melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III - NOTAS FINAIS 

A concretização de um esforço de melhoria foi limitada pelo momento de mudança que              

atravessa o AEPAA. É tempo de agregar os diferentes contributos e estabelecer um processo de               

intervenção que resulte em ganhos na proposta pedagógica apresentada pelo agrupamento. Entre            

esses contributos destaca-se o projeto de intervenção do Diretor do AEPAA, o testemunho das              

estruturas intermédias e o resultado da inquirição realizada no ano passado.  

O presente plano deverá conjugar estes diferentes testemunhos num registo agregador e            

plural, a implementar nos anos letivos que se seguem, suscitando uma monitorização regular e              

reflexiva. 

 
 

 


