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A Melhoria da Escola é o processo de optimizar o desempenho e resultado dos recursos
(humanos, materiais educativos) em resultados positivos dos seus alunos (Marsh, 1990) (…)
É um processo que necessita de ser planeado, desenvolvido e concretizado ao longo do
tempo em sucessivas vagas, produzindo uma aprendizagem permanente.
Uma escola eficaz é aquela que, a partir dos recursos disponíveis e atendendo às
características da comunidade educativa, consegue uma optimização do desempenho
académico dos seus alunos de uma forma consistente e continuada, “uma escola que
institucionalizou a melhoria como processo permanente é uma escola que se desenvolve como
instituição, uma escola que aprende” (Bolívar, 2012)

Equipa de Melhoria
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INTRODUÇÃO
A eficácia da Escola refere-se ao desempenho alcançado por uma escola. Por outras palavras,
refere-se ao grau em que a Escola consegue resultados constantes e positivos (embora nem
sempre quantificáveis), durante um determinado período de tempo, em toda a comunidade
educativa (Scheerens, 2000).
A Melhoria da Escola é o processo de otimizar o desempenho e resultado dos recursos
(humanos, materiais educativos) em resultados positivos dos seus alunos (Marsh, 1990).
Entende-se por Plano de Melhoria da Escola/ Agrupamento um conjunto de procedimentos e
estratégias organizadas e implementadas com o objetivo de promover a melhoria dos
processos educativos e aumentar a eficácia dos mesmos.
O documento que se segue designado Plano de Melhoria pretende dar resposta às situações
em que, de acordo com o relatório da IGEC, o Agrupamento deve incidir as suas propostas de
melhoria e foi elaborado com base no Projeto Educativo (PE), no Projeto de Intervenção da
Diretora, no Relatório de Avaliação Externa (IGEC) realizada no ano letivo 2013/2014, no
Relatório da Comissão de Avaliação Interna e nas propostas de ação dos diversos órgãos:
Conselho Pedagógico, Conselho Geral, Conselho de Diretores de Turma e dos vários
departamentos / grupos de recrutamento.
No que se refere aos Resultados da Avaliação Externa, foram identificados pontos fortes e
áreas de melhoria. A equipa de avaliação realçou os seguintes pontos fortes no desempenho da
Escola:



O contributo dado pelo Agrupamento na dinamização cultural e social da comunidade,
através de atividades que o prestigiam enquanto instituição educativa;



A organização dos apoios educativos no 1.° Ciclo, tendo por base princípios de
diferenciação pedagógica;



As práticas de educação e ensino desenvolvidas com as crianças e alunos com
necessidades educativas especiais de caráter permanente, alcançando-se elevados
níveis de sucesso;
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A consistência da atividade experimental realizada, em especial no ensino secundário,
proporcionando aprendizagens significativas;



A atuação da diretora, em particular no âmbito da gestão de conflitos e de motivação
dos trabalhadores, o que se traduz num maior envolvimento dos profissionais.
A equipa de avaliação entendeu que as áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente

os seus esforços para a melhoria são as seguintes:


Nas medidas destinadas à promoção do sucesso escolar de modo a melhorar os
resultados académicos, particular incidência nos 2.° e 3.° ciclos, cursos de educação e
formação e profissionais, e na disciplina de matemática, em todos os níveis de ensino;



Na participação dos alunos na vida do Agrupamento, em especial dos delegados de
turma, em momentos de auscultação e de apresentação de propostas, que promovam
um papel mais relevante daqueles representantes;



Nas práticas de articulação vertical, em especial nas áreas-chave de português e de
matemática, a fim de se melhorarem as aprendizagens e os resultados dos alunos;



Na supervisão da atividade letiva em sala de aula, enquanto estratégia destinada à
melhoria das aprendizagens e dos resultados;



No processo de autoavaliação, sobretudo na articulação das práticas já existentes, na
identificação de áreas fortes e de melhoria e na definição de planos de ação de modo a
garantir a sustentabilidade do Agrupamento.

O documento que se segue designado Plano de Melhoria pretende dar resposta às situações
em que, de acordo com o relatório da IGEC, o Agrupamento deve incidir as suas propostas de
melhoria.
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ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS GERAIS:
Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e
responsabilidade;
Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos
resultados da escola;
Garantir a credibilidade do desempenho da escola;
Promover a melhoria dos resultados escolares;
Envolver a comunidade educativa no processo de criação de mecanismos de
autoavaliação como forma de melhoria, reforçando pontos fortes e superando pontos
fracos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Selecionar, monitorizar e divulgar ações de melhoria a implementar no agrupamento de
Escolas Augusto Cabrita com o objetivo de melhorar o funcionamento e o seu
desempenho;
Promover uma cultura de melhoria dos resultados escolares dos alunos do
agrupamento;
Fomentar a participação da comunidade escolar;
Desenvolver mecanismos de articulação entre as diversas estruturas avaliativas da
escola.
ÂMBITO:
Áreas identificadas no relatório de avaliação externa da IGEC, na sequência da sua
intervenção no AEAC, durante o mês de novembro de 2013, e refletidas nas metas do
Projeto Educativo do agrupamento, Projeto de Intervenção da Diretora e Contrato de
Autonomia.
RESPONSÁVEIS:
Diretora
Conselho Pedagógico
Equipa de autoavaliação.
Grupos de recrutamento
(…)
DURAÇÃO:
Biénio 2013/15.
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AÇÕES DE MELHORIA A IMPLEMENTAR
1ª ÁREA DE INTERVENÇÃO: RESULTADOS ESCOLARES
Prioridade:
 Qualidade do processo de ensino – aprendizagem; sucesso escolar / sucesso educativo.
Objetivos / Metas:
 Atingir os objetivos definidos no PE, no âmbito do sucesso escolar / Concretizar as metas do PE
(…)
ÁREAS DE
MELHORIA
Medidas destinadas à
promoção do sucesso
escolar de modo a
melhorar os resultados
académicos,
com
particular incidência no
2º e 3º ciclos, cursos de
educação e formação e
profissionais,
e na
disciplina de português
e matemática.

Prosseguimento
de
estudos dos alunos no
Agrupamento desde o
ensino pré-escolar e
captação de novos
alunos.

AÇÕES A REALIZAR


Coadjuvação para turmas
com comportamentos mais
problemáticos



Alargamento do GID ao 1º
ciclo



Colocação do técnico em
psicologia no início do ano
letivo.



Implementação do Projeto
de Xadrez com colocação
do técnico no início do ano
letivo.



Apoio aos alunos na área
da língua portuguesa não
materna.



Criação de Clubes de
música e de desporto,
coesos
que
possam
constituir-se
como
referência das escolas e do
agrupamento.



Sensibilização dos alunos e
encarregados de educação
para a frequência da sala
de esclarecimento das
dúvidas e/ou preparação
de exames.



METODOLOGIA
INSTRUMENTOS
(evidências)

RESPONSABILIDADE

Relatório anual
fazendo uma análise
do trabalho
desenvolvido e dos
resultados obtidos.
Direção
Coordenadores.
Representantes de
Grupo
Relatório no final de
cada período escolar
referindo o que foi
feito, como foi feito e
resultados obtidos.

Professores que
lecionam os anos em
causa

Planificações a médio
e longo prazo

Diretores de turma
Professores das
disciplinas

Contrato de leitura por
período, no 9º ano, para
promover/melhorar
o
gosto pela leitura/escrita.
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1ª ÁREA DE INTERVENÇÃO: RESULTADOS ESCOLARES
Prioridade:
 Qualidade do processo de ensino – aprendizagem; sucesso escolar / sucesso educativo.
Objetivos / Metas:
 Atingir os objetivos definidos no PE, no âmbito do sucesso escolar / Concretizar as metas do PE
(…)

ÁREAS DE MELHORIA

AÇÕES A REALIZAR


Reflexão conjunta sobre a
prática
didática
e
pedagógica: reuniões de
departamento/grupo
e
reuniões de conselho de
turma, visando situações
problemáticas.



Núcleo de Estudos em
Biologia e Geologia, para
preparação de alunos para
o exame nacional.



Atividades do Clube do
Calhau,
envolvendo
alunos de diversos níveis
de ensino e escolas do
agrupamento



Olimpíadas Portuguesas
da Biologia e Geologia



Disciplinas sujeitas a
exame nacional: análise
da discrepância entre a
CIF da disciplina e a
classificação de exame.
Traçar
estratégias
pedagógico/didáticas para
intervenção
nas
disciplinas.



Encontros de robótica

METODOLOGIA
INSTRUMENTOS
(evidências)

RESPONSABILIDADE
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2ª. ÁREA DE INTERVENÇÃO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
Prioridade:
 Qualidade do processo de ensino – Planeamento e Articulação; Práticas de ensino;
 Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens.
Objetivos / Metas:
 Atingir os objetivos definidos no PE, no âmbito do sucesso escolar / Concretizar as metas do PE
(…)

ÁREAS DE MELHORIA

AÇÕES A REALIZAR

METODOLOGIA
INSTRUMENTOS
(evidências)

RESPONSABILIDADE

Projeto:
Práticas de articulação
vertical, em especial nas
áreas-chave
de
português
e
de
matemática, a fim de se
melhorarem
as
aprendizagens e os
resultados dos alunos;
Supervisão da prática
letiva em sala de aula,
enquanto
estratégia
destinada à melhoria
das aprendizagens e dos
resultados

 Articulação de conteúdos
de anos de transição de
ciclo.
 Parcerias desenvolvidas
entre os docentes dos
vários ciclos e registadas
em PAA.
 Análise do ritmo de
concretização
das
planificações
e
o
desenvolvimento
dos
projetos e das atividades
programadas.
 Construção partilhada dos
instrumentos de avaliação
nas
modalidades
diagnóstica e formativa
(em todos os ciclos).
 Trabalho
desenvolvido
entre pares de docentes,
englobando
desde
a
planificação à execução da
mesma em sala de aula.

Direção
Reunião de Docentes:
no final do ano letivo
os professores de
transição; informação
sobre os conteúdos
tratados,
as
dificuldades sentidas,
as visitas de estudo
realizadas.

Relatório anual com
base na análise do
trabalho desenvolvido
e dos resultados
obtidos.

Docentes.

Professores que
lecionam os anos em
causa

 Aplicação
de
metodologias ativas que
envolvam os alunos na
descoberta do saber sob
orientação do professor.
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2ª. ÁREA DE INTERVENÇÃO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
Prioridade:
 Qualidade do processo de ensino – Planeamento e Articulação; Práticas de ensino;
 Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens
Objetivos / Metas:
 Atingir os objetivos definidos no PE, no âmbito do sucesso escolar / Concretizar as metas do PE
(…)

ÁREAS DE MELHORIA

AÇÕES A REALIZAR
 Reflexão sobre as causas
do
insucesso
e
estabelecimento
de
estratégias de melhoria
em
função
das
dificuldades detetadas e
da especificidade de cada
turma.
 Organização de projetos
interdisciplinares e uso de
metodologias de trabalho
comuns.
 Envolvimento
dos
Encarregados
de
Educação no processo de
ensino aprendizagem dos
seus educandos.
 Corresponsabilização do
aluno na construção e
avaliação
das
suas
próprias aprendizagens.
 Sessões
de
reflexão
conjunta sobre a prática
letiva com partilha de
materiais e atividades,
otimização de recursos,
intercâmbio
de
estratégias pedagógicas,
aferição de instrumentos
de avaliação.

METODOLOGIA
INSTRUMENTOS
(evidências)

RESPONSABILIDADE

Direção
Planificação em grupo
no início do ano letivo
com avaliação no final
de cada período.

Docentes.

Concursos interciclos
organizados pelos
alunos dos ciclos mais
avançados.
Registo em grelha
uniformizada.
Registo de documento
de avaliação

Relatório das
conclusões das
sessões.

Professores que
lecionam os anos em
causa

Equipa das BE.

Relatório de avaliação
de atividades.
Registos de
frequência das BE.

 Operacionalização
do
Plano de Atividades das
BE, em parceria.
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3ª. ÁREA DE INTERVENÇÃO: GESTÃO
Prioridade:
 Qualidade do processo de ensino – Gestão;
 Autoavaliação e melhoria.
Objetivos / Metas:
 Atingir os objetivos definidos no PE, no âmbito do sucesso escolar / Concretizar as metas do PE
(…)

ÁREAS DE MELHORIA

 Gestão da informação e
comunicação;
 Processo
de
avaliação
Agrupamento

auto
do

 Uniformização
de
documentos na forma e
conteúdo.

AÇÕES A REALIZAR



Atualização permanente
da página do
agrupamento



Sistema de fotocópia e
fax em funcionamento.



Elaboração de
procedimentos de
registo.



METODOLOGIA
INSTRUMENTOS
(evidências)

Relatório no final de
cada período escolar
referindo
os
procedimentos
adotados
e
os
resultados obtidos.
Grelha de registo.

Monotorização e
balanço dos resultados
académicos obtidos em
cada período.

Análise estatística no
final do ano.



Mail profissional
(resumos com
conteúdos reuniões).

Grelhas de Sucesso /
Insucesso.



Agenda Mensal
(Newsletter) na página
eletrónica do
Agrupamento.



Uniformização da
documentação interna.



Aplicação dos
instrumentos de recolha
de informação, relativos
aos domínios de
intervenção a avaliar.



Recolha de
dados/informações.



Análise dos dados.



Elaboração do relatório.

RESPONSABILIDADE

Direção.

CAI

Grupos de
recrutamento.

Relatório de execução
do Plano de Melhoria.
Atas de reuniões.
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3ª. ÁREA DE INTERVENÇÃO: GESTÃO
Prioridade:
 Qualidade do processo de ensino – Gestão;
 Autoavaliação e melhoria.
Objetivos / Metas:
 Atingir os objetivos definidos no PE, no âmbito do sucesso escolar / Concretizar as metas do PE
(…)

ÁREAS DE MELHORIA

Processo de autoavaliação,
sobretudo na articulação das
práticas já existentes, na
identificação de áreas fortes
e de melhoria e na definição
de planos de ação de modo a
garantir a sustentabilidade
do Agrupamento;

AÇÕES A REALIZAR



Plano de formação:
“Autoavaliação de
Escolas-do planeamento à
Implementação.”



Definição do
enquadramento da CAI:
- Regimento;
- Plano de atividades.



Consolidação do modelo
de autoavaliação;



Elaboração de um
relatório de autoavaliação
anual, divulgado na página
eletrónica do
Agrupamento;



Reformulação das
atividades e práticas
docentes em função dos
resultados da
autoavaliação;



Acesso à informação da
CAI através de um link
direto na página
eletrónica do
agrupamento;

METODOLOGIA
INSTRUMENTOS
(evidências)

RESPONSABILIDADE

Direção
- Inquéritos / Entrevistas

CP

- Relatórios de atividades,
avaliação e participação

CAI (grupo restrito e
alargado)

- Grelhas de Observação

Equipa de imagem

- Atas
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4. Considerações finais

O presente plano de melhoria foi concebido para o biénio 2013-2015 e contempla a
possibilidade de incluir, ao longo da sua aplicação, os ajustamentos que se considerarem
necessários. A avaliação periódica do plano de melhoria será realizada a partir da análise dos
resultados da aprendizagem, das práticas pedagógicas implementadas, dos trabalhos de equipa
desenvolvidos, da adequação da organização escolar, da análise dos contextos educativos, da
qualidade e eficácia dos serviços, dos recursos materiais e humanos, da participação na vida
escolar e do grau de satisfação da comunidade educativa. A monitorização e o registo
contínuos serão utilizados pela Comissão de Avaliação Interna como forma de averiguar o
estado de aplicação das ações/estratégias propostas.
O êxito da aplicação do plano de melhoria dependerá da colaboração e empenho de toda a
comunidade escolar.
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