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Áreas de melhoria 
Metodologia/Operacionalização 

(o que se propõe fazer) 
Objetivos Intervenientes / Recursos 

Calendário e 
Avaliação 

1. Melhorar a disciplina 1.1 Sensibilização aos Encarregados de Educação para 

o reconhecimento e valorização das funções de 

Assistente Operacional, (através de reuniões com a 

Direção/ Representantes dos pais/ Associação de pais 

e nas Assembleias de Pais); 

 

1.2 Abordagem, nas reuniões com os Pais e 

Encarregados de Educação, da problemática do 

crescimento dos Jovens, e o papel dos pais e 

encarregados de educação no seu acompanhamento 

escolar, assim como a colaboração com a escola na 

resolução das situações de desvio comportamental, 

recorrendo a especialistas (assistentes sociais, 

psicólogos escolares, técnicos de saúde, etc.); 
 

1.3 Formação parental a ser dinamizada pela 

Associação de Pais; 

 

1.4 Definição e uniformização de regras, no início do 

ano letivo, pelos professores, do que se entende 

como "comportamento aceitável", e postas em 

prática através de um trabalho de discussão com 

todos os intervenientes no processo educativo (1º 

ciclo); 

 

1.5 Elaboração de um código de conduta simples de 

assimilar, que  hierarquize e tipifique 

comportamentos, fazendo-lhes corresponder 

medidas disciplinares adequadas(2º e 3º ciclo); 

 

- Promover estratégias que 

levem os alunos a refletirem 

sobre o seu próprio 

comportamento, participando 

nas decisões. 

 

 

 

 

 

 

- Promover formação às 

famílias, em particular as que 

integram jovens em risco, 

recorrendo a especialistas 

(assistentes sociais, psicólogos 

escolares, técnicos de saúde, 

etc.), relativa à problemática do 

crescimento dos jovens, ao 

papel dos pais e encarregados 

de educação no seu 

acompanhamento escolar, 

assim como a colaboração com 

a escola na resolução das 

situações de desvio 

comportamental. 

 

- Sensibilizar os Encarregados 

de Educação para a 

problemática da "Indisciplina" 

- Alunos 

- Professores 

- Pessoal não docente 

-Encarregados de 

Educação 

-Técnicos especializados 

- Direção 

- Coordenadores de 

Estabelecimento 

 

No final de cada 

período letivo 

 

 

 

 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de 

Conselho 

Pedagógico, 

Departamento, 

Conselhos de 

Turma e de Ano 
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Áreas de melhoria 
Metodologia/Operacionalização 

(o que se propõe fazer) 
Metas/Objetivos 

(o que se propõe atingir) 
Intervenientes /Recursos 

Calendário e 
Avaliação 

1. Melhorar a disciplina 

(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Maior responsabilização dos Encarregados de 

Educação através de relatórios elaborados pelo 

DT/professor e enviados a todos os EE, sempre que 

se verifiquem situações de indisciplina, em que 

constem os nomes dos alunos diretamente 

envolvidos nessas situações, descrevendo com 

exatidão o episódio e as atitudes que  contribuiram 

para o mesmo, bem como  a medida corretiva que irá 

ser aplicada aos alunos em questão, caso seja a 

terceira vez que o aluno seja alvo de envolvimento 

em situações de indisciplina. 

 

1.8 Introdução de uma matriz de avaliação 

comportamental  individual por período 

(comportamento individual  em todas as disciplinas, 

TPC’s, participação) elaborada pelo  DT com a 

participação de todos os professores, incluindo 

autoavaliação dos alunos e concordância ou não dos 

mesmos sobre a referida avaliação e  se não qual a 

justificação. Este relatório seria entregue aos EE junto 

com a avaliação. 

 

 

Responsabilizar e envolver 

diretamente  os Encarregados 

de Educação dos alunos 

envolvidos mais diretamente 

em questões de indisciplina 

 

 

 

 

 

 

 

Promover a reflexão dos 

alunos sobre a idisciplina e as 

suas consequências diretas. 

 

 

 

 

 

Aumentar a responsabilização 

dos alunos sobre o seu 

comportamento e as possiveis 

consequências 

 

 

 

 

 

 

- alunos  

- DT/professor titular de 

turma 

- encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alunos 

- DT + Professores 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

No final de cada 

período letivo 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de Conselho 

Pedagógico, de 

Departamento, 

CT 

 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de Conselho 

Pedagógico, de 

Departamento, 

CT 
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Áreas de melhoria 
Metodologia/Operacionalização 

(o que se propõe fazer) 
Objetivos 

(o que se propõe atingir) 
Indicadores/Intervenientes 

/Recursos 
Calendário e 

Avaliação 
2. Participação dos alunos 2.1 Dinamização de assembleias de turma e de 

delegados para, de uma forma formal, analisarem, 

debaterem e apresentarem propostas sobre 

determinados assuntos da escola (conduta 

disciplinar, plano de atividades, espaços e serviços 

escolares, etc); 

 

 

 2.2. Atribuição de, pelo menos, uma hora semanal 

ao diretor de turma para a promoção de atividades 

com a turma no âmbito da educação para a 

cidadania, nomeadamente a análise, debate e 

reflexão sobre assuntos pertinentes de formação 

pessoal e social, de interesses manifestados pelos 

alunos ou propostos pela escola; 

 

2.3. Representação dos alunos em determinados atos 

e eventos, incentivando o sentido de 

responsabilidade cívica; 

 

2.4. Maior participação em projetos de âmbito social, 

dinamizados e protagonizados pelos alunos 

(campanhas de solidariedade); 

 

2.5. Melhorar a integração e apoio aos novos alunos 

com a nomeação de alunos tutores entre os alunos 

mais velhos;  

Promover a participação formal 

dos alunos na vida do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

Promover a integração dos 

novos alunos no meio escolar. 

 

- Alunos  

- DT e professores do CT 

- Professor titular de turma 

 

 

No final de cada 

período letivo 

 

 

 

 

 

Registos de 

reflexões em atas 

de Conselho 

Pedagógico, 

Conselhos de 

Turma e de Ano 
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Áreas de melhoria Metodologia/Operacionalização 
(o que se propõe fazer) 

Objetivos 
(o que se propõe atingir) 

Intervenientes /Recursos Calendário e 
Avaliação 

3. Articulação curricular 3.1 Visita à escola sede dos alunos do 4º ano para 

promover a sua futura integração, reforçando a 

participação dos alunos do 1º ciclo em eventos 

inseridos no PAA; 

 

3.2 Articulação entre os professores de 4° Ano e os 

Diretores de Turma do 5º Ano, para fornecerem 

informações relevantes sobre o percurso escolar dos 

alunos; 

 

3.3 Reuniões dos Coordenadores de Departamento 

do 2° Ciclo com a Coordenadora de Departamento e 

a Coordenadora do 4ºano para debater questões de 

articulação curricular, elaboração dos testes 

diagnósticos do 5° ano, uniformização de regras de 

sala de aula, etc.; 

 

3.4 Salas temáticas de disciplinas do 2ºCiclo na 

receção dos novos alunos do 5º ano. 

 

3.5 Criação de um grupo de trabalho constituido por 

todas as associações de pais do agrupamento para 

apresentação, discussão e reflexão das várias 

situações que vão surgindo no dia a dia e que 

necessitem de intervenção quer por parte da 

direção, dos professores, pessoal não docente e 

encarregados de educação e promoção de 

eventos/atividades conjuntas com as escolas do 1º 

ciclo e a escola sede (2º e 3º ciclos).  Este grupo será 

representado por 2 pessoas eleitas (efectivo + 

suplente) que representarão as associações perante 

os diversos órgãos do agrupamento. 

Melhorar a articulação entre 

ciclos no âmbito das várias 

disciplinas e/ou áreas de 

expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver estratégias de 

maior facilidade de integração 

na transição do 1º para o 2º 

ciclo, minimizando as 

dificuldades e o impacto negtivo 

que por vezes se verifica nesta 

transição. 

- Alunos  

- DT/professor titular de 

turma 

- Professores envolvidos 

nos projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  associações de pais e 

encarregados de educação 

- direção do agrupamento 

 

- conselho geral 

 

- conselho pedagógico 

 

No final de cada 

período letivo/ 

ano letivo 

 

 

 

 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de 

Conselho 

Pedagógico, 

 de 

Departamento  
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Áreas de melhoria 
Metodologia/Operacionalização 

(o que se propõe fazer) 
Metas/Objetivos 

(o que se propõe atingir) 
Intervenientes /Recursos 

Calendário e 
Avaliação 

4. Supervisão da atividade 
letiva 

4.1 Debate, nas reuniões de Departamento de um 

tema para reflexão/partilha de experiências sobre 

aspetos que tenham a ver com a lecionação dos 

conteúdos e gestão da turma em sala de aula. de 

forma a haver contributos que pudessem ser 

incorporados pelos professores na sua prática letiva; 

 

4.2 Considera-se não existirem condições para a 

supervisão letiva em sala de aula.  

  

 

Promover a supervisão como 

um processo contínuo, 

partilhado e formativo. 

 

 

- todos os professores No final de cada 

período letivo/ 

ano letivo 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de 

Conselho 

Pedagógico, 

 de 

Departamento 

 
 

Áreas de melhoria 
 

Metodologia/Operacionalização 
(o que se propõe fazer) 

Metas/Objetivos 
(o que se propõe atingir) 

Intervenientes /Recursos Calendário e 
Avaliação 

5. Melhorar planos e 
Apoios  

5.1 Aulas de Ensino Especial a funcionar 

efetivamente, com os recursos necessários para dar 

resposta às necessidades específicas dos alunos 

(professores de apoio, terapeuta de fala, psicólogo, 

assistente social, equipa de saúde escolar. 

 

5.2 As aulas de Apoio Educativo e ou o Apoio ao 

Estudo devem ser lecionadas prioritariamente pelo 

professor da turma/disciplina, uma vez que 

conhecem melhor as dificuldades do aluno. 

 

5.3 O Professor do Apoio Educativo deve exercer as 

suas funções exclusivamente no Apoio Educativo, a 

alunos com PA e PR. 

 

5.5 Repensar a estrutura dos planos como 

instrumento efetivo de trabalho do conselho de 

turma e não apenas como documento identificador 

de dificuldades e medidas a aplicar. 

Melhorar a eficácia dos Planos 

de 

Recuperação/Acompanhamento, 

bem como do APA. 

 

- Alunos  

- Professores 

- Encarregados de 

Educação 

- Equipas multidisciplinares 

(professores de apoio, 

terapeuta de fala, 

psicólogo, assistente social, 

equipa de saúde escolar.) 

 

No final de cada 

período letivo/ 

ano letivo 

 

 

 

 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de 

Conselho 

Pedagógico 

 e Conselho de 

Turma 
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Áreas de melhoria Metodologia/Operacionalização 
(o que se propõe fazer) 

Metas/Objetivos 
(o que se propõe atingir) 

Intervenientes /Recursos Calendário  e 
Avaliação 

6. Unidade organizacional 6.1 Visitas periódicas da Direção aos vários 

estabelecimentos de ensino em tempo letivo, de 

forma a presenciar no local as necessidades e as 

dificuldades sentidas; 

 

6.2 A Direção deveria assumir o papel de veículo de 

mobilização e dinamização do Projeto Educativo, 

através da promoção de um Plano de Atividades 

conjuntas entre ciclos e os diversos 

estabelecimentos de ensino que compõem o 

Agrupamento. 

 

Melhorar o conhecimento das 

diferentes realidades escolares 

do Agrupamento. 

- Direção 

- Coordenadores de 

Estabelecimento 

- Docentes do 

Agrupamento  

No final do ano 

letivo 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de 

Conselho 

Pedagógico 

 

 
 
 

Áreas de melhoria Metodologia/Operacionalização 
(o que se propõe fazer) 

Metas/Objetivos 
(o que se propõe atingir) 

Intervenientes /Recursos Calendário e 
Avaliação 

7. Contributos para a 
autoavaliação 
 

 

7.1 Contribuição de outros elementos da 

Comunidade Educativa (Autarquia, Associações de 

Pais, promotoras das CAF e AEC, 1 representante do 

Conselho Geral) para a equipa de Avaliação Interna 

do Agrupamento, tendo em vista a implementação 

de novas áreas de estudo. 

 

Melhorar a participação da 

Comunidade Educativa na 

avaliação interna do 

Agrupamento. 

- Autarquia 

- Associações de Pais 

- Representante do 

Conselho Geral 

- Equipa de Avaliação 

Interna do Agrupamento 

No final de cada 

período letivo/ 

ano letivo 

 

 

Registos de 

reflexões em 

atas de 

Conselho 

Pedagógico e do 

Conselho Geral 

 


