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1. Introdução 

 

O plano de melhoria do Agrupamento é um conjunto de procedimentos e estratégias organizadas e 

implementadas com o objetivo de promover a melhoria dos processos educativos e aumentar a eficiência dos 

mesmos. Também constitui um processo contínuo de identificação das necessidades e dificuldades dos alunos, dos 

professores e da restante comunidade educativa; de implementação de estratégias que visam aumentar a eficácia 

dos resultados escolares; de avaliação das estratégias e dos sucessos alcançados.   

O presente plano de melhoria assume-se como um compromisso do Agrupamento para consolidar a melhoria do 

seu desempenho. Tem como principal objetivo apoiar a Direção do Agrupamento e as suas estruturas intermédias na 

execução de um conjunto de ações direcionadas para as aprendizagens e na mudança organizacional que permita 

melhorar os resultados escolares, contribuindo para uma maior qualidade dessas mesmas aprendizagens.  

 A elaboração e definição deste Plano de Melhoria teve como referência os documentos estruturantes do 

Agrupamento e prioritariamente, o relatório da avaliação externa da Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC), 

cuja visita a este Agrupamento decorreu entre os dias 20 e 23 de fevereiro de 2017, o último relatório de 

autoavaliação, o plano de ação estratégica do Agrupamento e o plano de intervenção da diretora para o quadriénio 

2017/2021, que visa a promoção de uma cultura de “Escola de Qualidade”, na consolidação de um projeto comum 

onde todos se revejam e do qual se sintam parte integrante. 

 Como estratégia de envolvimento da comunidade escolar na elaboração do plano de melhoria, o relatório da IGEC 

foi amplamente divulgado nos departamentos curriculares e foram proporcionados momentos de reflexão e 

apresentação de propostas sobre as áreas a intervencionar. Desta forma, queremos que a comunidade escolar se 

sinta envolvida, assuma um lugar de formação, um espaço de análise partilhada das práticas, enquanto rotina 

sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho colaborativo desenvolvido e que o 

empenho e esforço que foram solicitados ao longo de todo o processo se vejam refletidos nos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães                  3  

PM-IGEC 

2. Áreas de Melhoria/ Ações de Melhoria 

 
 O plano de melhoria sustentado pela dinâmica que a cultura da autoavaliação tem desenvolvido no Agrupamento 

integrou as conclusões do relatório de avaliação externa da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), de 19 de 

maio de 2017. Esse relatório define novas áreas de intervenção e consolida algumas das ações de melhoria já a 

decorrer, generalizando as boas práticas evidenciadas e sugerindo reflexões sobre aspetos ainda não totalmente 

conseguidos. Dirigido para a construção/aperfeiçoamento da melhoria da escola, o plano agora apresentado assenta 

em duas grandes áreas de intervenção identificadas como prioritárias pela IGEC, a saber:  

 

 Área de Melhoria A - A generalização e reforço da diferenciação pedagógica, nomeadamente no 2.º e 3.º 

ciclo, sustentada na reflexão sobre a gestão de sala de aula e na análise sistemática dos procedimentos e do 

impacto da avaliação formativa; 

 

 Área de Melhoria B - A reflexão acerca da eficácia das estratégias pedagógicas e dos métodos de ensino 

utilizados nas medidas de promoção do sucesso, assim como da reorganização dos alunos por níveis de 

desempenho no 3.º ciclo. 

O plano de melhoria pretende traduzir o efeito agregador que as ações de melhoria têm entre si, em articulação e 

coerência com os documentos estruturantes do Agrupamento, numa focalização cada vez mais orientada para a 

qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem em sala de aula. As ações de melhoria integram atividades que 

resultam da participação, debate e reflexão crítica com base nos resultados já alcançados e perspetivam atingir maior 

eficácia que permitam a melhoria contínua de uma forma sustentada.   

A monitorização dos impactos de cada uma das ações irá regular, de forma dinâmica, planeada e cooperada, a 

ação conjunta do Agrupamento estrategicamente orientada para a permanente e sempre inovadora construção da 

melhoria da Escola. Nesta monitorização, os pontos considerados fortes serão igualmente acompanhados de modo a 

reforçar a sustentabilidade dos esforços já realizados.  

 No contexto acima descrito surgem duas novas ações de melhoria “Generalização e reforço da diferenciação 

pedagógica“ e “Reorganização das turmas-Promoção do sucesso escolar“ inseridas nas áreas de melhoria A e B, 

transcritas do relatório. O plano integra ainda, as duas ações que estão em desenvolvimento no Agrupamento, desde 

2013, e que resultam de um processo de avaliação interna e externa. As quatro ações de melhoria visam aumentar a 

satisfação dos alunos e dos docentes, no processo de ensino e aprendizagem, pelo que, todas se articulam entre si. 

Para cada ação existe uma equipa operacional, grupo de trabalho, que visa assegurar a sua implementação e 

monitorização. Foram definidos os objetivos, as atividades a realizar, os resultados a alcançar, os fatores críticos de 

sucesso, os constrangimentos e a respetiva avaliação. 

 A comunidade escolar participa na construção, divulgação e avaliação do plano de melhoria ao longo da sua 

vigência. A avaliação que resultar da monitorização em cada uma das ações de melhoria, será considerada no 

planeamento do ano letivo seguinte, dando lugar aos ajustes necessários. A equipa de autoavaliação assume a 

monitorização global de todas as ações de melhoria.  
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2.1. Ação de Melhoria “Generalização e reforço da diferenciação pedagógica” 

 

A ação de Melhoria “Generalização e reforço da diferenciação pedagógica” insere-se na área prioritária de 

intervenção definida pela IGEC: 

 Área de Melhoria A - “A generalização e reforço da diferenciação pedagógica, nomeadamente no 2.º e 3.º 

ciclo, sustentada na reflexão sobre a gestão de sala de aula e na análise sistemática dos procedimentos e do 

impacto da avaliação formativa.” 

No mesmo relatório e a respeito das práticas de Ensino, pode ler-se:  

 “ Entre outros fatores explicativos do insucesso, os docentes assinalam, por exemplo, a falta de hábitos e métodos 

de trabalho, de leitura e de escrita dos alunos, assim como a sua reduzida capacidade de concentração. Apontam 

igualmente causas endógenas aos processos de ensino e de aprendizagem, em sala de aula, tais como a utilização de 

estratégias de motivação para a aprendizagem, de determinados conteúdos programáticos, que nem sempre é 

suficientemente valorizada nas práticas letivas.” 

 “A análise sistemática dos resultados é utilizada para fundamentar a reformulação das estratégias, para implementar 

medidas de promoção do sucesso e para permitir uma gestão do currículo mais adequada aos ritmos e necessidades 

das crianças e dos alunos. Contudo, não tem sido plenamente aproveitada para generalizar e reforçar a 

implementação da diferenciação pedagógica, pelo que a reflexão em torno da gestão da sala de aula, no 2º e 3º ciclo, 

constitui uma área a aprofundar.” 

 

Designação da ação de melhoria 

Generalização e reforço da diferenciação pedagógica 

  
Estado atual 

Data Estado 

Outubro -2017 Inicial 

  Descrição da ação de melhoria 

Promover a diferenciação pedagógica, em sala de aula, no 2º e no 3º ciclo.  

  Objetivo(s) da ação de melhoria 

Capacitar os professores para uma prática pedagógica que coloque os alunos a participar na condução do seu processo de 

aprendizagem 

Dotar os docentes de ferramentas que possam facilitar a sua ação educativa tendo como objetivo a diferenciação pedagógica 

Desenvolver as práticas de diferenciação pedagógica através da planificação e partilha de resultados em trabalho 

colaborativo 

Promover medidas de consolidação de aprendizagens com vista ao sucesso escolar 
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  Atividades a realizar 

Caracterização do perfil do aluno a partir do plano de turma (estilos de aprendizagem, capacidades e competências, 
conhecimentos, experiências anteriores e motivações) 

Aferição, em cada disciplina, sobre o conceito de diferenciação pedagógica e como se pode diferenciar 

Planificação, com os pares, de práticas de diferenciação pedagógica a desenvolver em sala de aula 

Análise do impacto da aplicação da diferenciação pedagógica no processo de avaliação 

  Resultados a alcançar 

Metas Indicadores de medida 

Garantir que o plano de turma contenha a caracterização socioeconómica, 
familiar e de aprendizagem de cada aluno 
 
Disponibilizar o plano de turma para consulta on-line 

Nº de planos de turma com a caracterização 
socioeconómica, familiar e de aprendizagem 
de cada aluno 
Nº de planos de turma disponíveis para 
consulta on-line 

Realizar, no primeiro período, pelo menos uma reunião por disciplina para 
aferir sobre o conceito de diferenciação pedagógica e como se pode 
diferenciar 

Nº de reuniões realizadas por disciplina 
 

Conseguir que 60% dos professores do conselho de turma implementem 
diferenciação pedagógica 

Nº de professores do conselho de turma que 
aplicaram diferenciação pedagógica 

Conseguir que a taxa de sucesso pleno, em cada ano de escolaridade, 
aumente, pelo menos, 2% no 2º ciclo e 3% no 3º ciclo 

Taxa de sucesso pleno no final de cada ano 
letivo 

  
Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

Empenhamento do corpo docente, das coordenações pedagógicas e das 
estruturas de gestão  

Nº de alunos por turma 

Plano de turma  Nº de turmas por professor 

Organização dos horários dos docentes que facilita o trabalho colaborativo  Resistência associada à mudança 

Rotinas na organização dos departamentos que permitem o trabalho 
colaborativo, a reflexão sobre práticas letivas e os resultados escolares 

 

  
Data de início Data de conclusão 

Outubro -17 Setembro -18 

  
Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Comunidade Educativa Não se aplica 

  Revisão e avaliação da ação 

Acompanhamento regular e sistemático pela equipa de autoavaliação; 
Avaliação das atividades desenvolvidas e das dificuldades diagnosticadas através de um relatório anual. 
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2.2.  Ação de Melhoria “Reorganização das turmas- promoção do sucesso escolar” 

       

A ação de Melhoria “Reorganização das Turmas – Promoção do sucesso escolar” insere-se na área prioritária de 

intervenção definida pela IGEC: 

 Área de Melhoria B - “A reflexão acerca da eficácia das estratégias pedagógicas e dos métodos de ensino 

utilizados nas medidas de promoção do sucesso, assim como da reorganização dos alunos por níveis de 

desempenho no 3.º ciclo”. 

 

   Articulando o projeto de intervenção da diretora do Agrupamento, o relatório da IGEC e a opinião da generalidade 

dos diretores de turma, no presente ano letivo, a constituição das turmas do sétimo ano teve subjacente um trabalho 

de articulação entre os diretores de turma do sexto ano, tendo em conta os perfis de cada aluno. Para o efeito foram 

realizadas reuniões com os diretores de turma do sexto ano e dois elementos do órgão de gestão, sendo os alunos 

distribuídos tendo em conta a diversidade de níveis de desempenho e de comportamento.  

Designação da ação de melhoria 

Reorganização das turmas- promoção do sucesso escolar 

  
Estado atual 

Data Estado 

Setembro-2017 Inicial 

  Descrição da ação de melhoria 

Organizar as turmas do 3º ciclo (7º ano), como medida de promoção do sucesso escolar 

  Objetivo(s) da ação de melhoria 

Melhorar os níveis de satisfação dos alunos e dos professores no processo de ensino-aprendizagem 

Proporcionar a interajuda entre alunos com diferentes níveis de desempenho 

Envolver os alunos na prevenção de comportamentos discriminatórios 

  Atividades a realizar 

Organização das turmas do 7º ano com três grupos heterogéneos ao nível do desempenho e do comportamento 

 
Utilização da sala de estudo para dinamizar o trabalho colaborativo entre alunos 
 

Reflexão, na disciplina de oferta complementar, sobre comportamentos discriminatórios 
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Resultados a alcançar 

Metas Indicadores de medida 

Organizar as turmas do 7º ano e os seus horários para a melhoria das 
aprendizagens 

Turmas e horários do 7º ano 

Aumentar em 5% a frequência da sala de estudo por ano de escolaridade Frequência da sala de estudo 

Abordar, na disciplina de oferta complementar, temáticas relacionadas com 
situações problemáticas detetadas na turma 

Nº de situações problemáticas detetadas na turma 
Nº de temáticas abordadas em oferta complementar 

  

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

Empenhamento do corpo docente, das coordenações pedagógicas, das 
estruturas de gestão e dos alunos 

Nº de alunos por turma 

Colaboração entre Pais/EE a escola  Nº de turmas por professor 

Sala de estudo Fatores socioeconómicos das famílias 

  
Data de início Data de conclusão 

Outubro 2017 Setembro 2018 

  
Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Comunidade Educativa Não se aplica 

  

Revisão e avaliação da ação 

Realização de inquéritos de satisfação a 10 alunos/turma e a 4 professores/conselho de turma, por período escolar; 
Acompanhamento regular e sistemático pela Equipa de Autoavaliação; 
Avaliação das atividades desenvolvidas e das dificuldades diagnosticadas através de um relatório anual. 
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2.3.  Ação de Melhoria “Envolver os alunos na organização escolar” 

 

A ação de Melhoria “Envolver os alunos na organização escolar” está em desenvolvimento no Agrupamento desde 

2013, tendo tido reformulações sempre que a sua avaliação o justificou.  

No relatório da avaliação externa pode ler-se “Os alunos nem sempre percecionam o impacto das suas propostas 

e não se concretizou ainda a constituição de uma associação de estudantes, o que poderia alargar as formas de 

participação já estabelecidas, pelo que permanece como um aspeto que continua a merecer o apoio e o incentivo da 

direção. Foi portanto superado o ponto fraco que assinalava na anterior avaliação externa “A inexistência de uma 

estratégia bem definida com vista ao desenvolvimento mais profícuo dos alunos nas questões relativas ao 

funcionamento do Agrupamento.” 

No referido relatório pode ainda ler-se: “Está instituída a auto e a heteroavaliação dos alunos, prática que visa a 

regulação do ensino e da aprendizagem. Porém, o seu impacto tem sido limitado devido à reduzida intencionalidade 

com que, por vezes, é concretizada, o que se reflete na desvalorização da mesma por alguns alunos.” 

Designação da ação de melhoria 

Envolver os alunos na organização escolar 

  
Estado atual 

Data Estado 

Novembro 2017 Em desenvolvimento 

  Descrição da ação de melhoria 

Envolver os alunos na organização escolar, valorizando a sua participação na vida do Agrupamento 

 
 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

Dar visibilidade das Assembleias de delegados e subdelegados e do seu impacto na comunidade escolar 

Promover a constituição de uma associação de estudantes 

Valorizar a participação dos alunos na vida do Agrupamento 

  Atividades a realizar 

Divulgação, num espaço próprio, na sala de convívio, de um resumo de cada assembleia de delegados e subdelegados 

Constituição de uma associação de estudantes 

Integração no Plano Anual de Atividades (PAA), das atividades promovidas pelos alunos na comunidade escolar 

Reformulação da ficha de heteroavaliação a aplicar no final de cada período, à turma, com a participação dos alunos provenientes 
de um grupo oriundo da assembleia de delegados e subdelegados 
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Resultados a alcançar 

Metas Indicadores de medida 

 
Divulgar um resumo de cada assembleia de delegados e de subdelegados à 
comunidade escolar 
 

Nº de assembleias de delegados e de subdelegados 
realizadas  
Nº de resumos publicitados 

Constituir uma associação de estudantes até ao final do ano letivo Associação de estudantes 

Integrar no PAA, atividades promovidas pelos alunos 
Nº de atividades promovidas pelos alunos 

 Elaborar uma ficha de heteroavaliação, com a participação de alunos que 
integram a assembleia de delegados e subdelegados 
 
Refletir com a turma sobre os resultados da heteroavaliação 
 
 
Refletir nas reuniões de conselho de turma sobre a atitude da turma face à 
heteroavaliação e ao seu papel na regulação do ensino e aprendizagem 

Ficha de heteroavaliação 
 
 
Registo em sumário da reflexão sobre a 
heteroavaliação 
 
Atas do Conselho de turma/registos 

  
Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

Empenhamento do corpo docente, das coordenações pedagógicas e das 
estruturas de gestão 

Alguma resistência ao processo de mudança 

PAA do Agrupamento    

Boa comunicação e empatia entre todos os intervenientes da comunidade 
educativa 

 

Sala do aluno  

Clube de rádio 
 

  
Data de início Data de conclusão 

Novembro 2017 Outubro 2018 

  
Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Comunidade Educativa Não se aplica 

  Revisão e avaliação da ação 

 
Acompanhamento regular e sistemático pela Equipa de Autoavaliação; 
Avaliação das atividades desenvolvidas e das dificuldades diagnosticadas através de um relatório anual. 
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2.4.  Ação de Melhoria “Melhorar os resultados escolares” 

 

A ação “Melhorar os resultados escolares” está em desenvolvimento no Agrupamento desde 2013, tendo tido 

reformulações sempre que a sua avaliação o justificou. 

A supervisão da prática letiva mantém-se como uma área prioritária, no entanto, irá evoluir para diferentes 

formas de operacionalização, a fim de motivar os docentes para a reflexão sobre as práticas e para aprofundar este 

conhecimento, perspetivando-se a sua sustentabilidade, de modo a ter ainda maior impacto na qualidade do ensino 

ministrado. 

 

As estratégias pedagógicas e os métodos de ensino utilizados nas medidas de promoção aplicadas aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, com vista à sua progressão, devem continuar a ser objeto de reflexão. 

Designação da ação de melhoria 

Melhorar os resultados escolares 

  
Estado atual 

Data Estado 

Novembro 2017 Em desenvolvimento 

 
 Descrição da ação de melhoria 

Melhorar os resultados escolares do Agrupamento, nomeadamente nas disciplinas de Português e Matemática 

 
 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

Focalizar a articulação vertical entre o 1º e o 2ºciclo/ o 2º e o 3º ciclo/ o 3º ciclo e o ensino secundário, nomeadamente, nas 
disciplinas de Português e Matemática  

Consolidar a supervisão da prática letiva, entre pares, na promoção de uma melhor aprendizagem e sucesso 

Fomentar o trabalho autónomo dos alunos, utilizando os espaços físicos da escola 

Analisar a eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar 

  Atividades a realizar 

Reflexão sobre planificações/estratégias/resultados, nomeadamente, nas disciplinas de Português e Matemática entre o 4º ano 

e o 2º ciclo, entre o 2º ciclo e o 3º ciclo e deste com o ensino secundário 

Planificação, realização e partilha da prática da supervisão, entre pares, com análise dos pontos fortes e dos pontos que carecem 

de melhoria  

Disponibilização, na sala de estudo, de recursos humanos (professores de português e matemática) e de materiais didáticos 

Monitorização da taxa de sucesso dos alunos que frequentam o apoio Educativo, no 1º ciclo, o Apoio ao Estudo no 2º ciclo, das 
disciplinas de Português e Matemática e o Acompanhamento e Estudo de Português e de Matemática no 3º ciclo 
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Resultados a alcançar 

Metas Indicadores de medida 

Realizar, pelo menos, uma reunião de articulação, por período, entre cada 
ciclo 

Nº de reuniões de articulação vertical 

Realizar duas supervisões e partilhar os seus resultados, entre pares, no 
ano letivo 

Nº de supervisões e reuniões de partilha 

Conseguir que pelo menos 5% dos alunos do 3º ciclo, frequentem a sala de 
estudo para realizar atividades de português e de matemática  

Nº de registos da sala de estudo 

Monitorizar os apoios pelo menos 1 vez, por período, e que os alunos 
atinjam sucesso no final do ano letivo: 
- 90% no 1º ciclo; 
- 80% no 2º ciclo; 
- 60% no 3º ciclo 

Nº de monitorizações  
Taxa de sucesso dos alunos que frequentam os 
apoios 

  
Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

Rotinas na organização dos departamentos que permitem a análise e 
reflexão sobre práticas letivas e os resultados escolares. 

Nº de alunos por turma 

Desdobramento das turmas na disciplina de Português e Matemática no 7º 
ano 

Nº de turmas por docente 

Organização dos horários dos docentes que facilita o trabalho colaborativo Diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos 

Sala de estudo Fatores socio económicos das famílias 

Colaboração entre Pais/EE e a escola Resistência associada à mudança 

Plano de turma on-line 
 

  
Data de início Data de conclusão 

Novembro 2017 
Outubro 2018 

  
Recursos humanos envolvidos Custos estimados 

Comunidade Educativa Não se aplica 

  Revisão e avaliação da ação 

Acompanhamento regular e sistemático pela Equipa de Autoavaliação; 
Avaliação das atividades desenvolvidas e das dificuldades diagnosticadas através de um relatório anual. 
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3. Considerações Finais  

 

Pretende-se que este plano fomente e consolide uma cultura de melhoria continuada da organização, do 

funcionamento e dos resultados do Agrupamento.  

 

A monitorização e a análise do impacto das ações de melhoria fornecerão elementos que poderão contribuir para 

o aperfeiçoamento do Agrupamento, através de um processo de autorregulação, em articulação com os objetivos e 

metas dos documentos estruturantes, com a administração educativa e com a comunidade em que se insere. 


