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Nota prévia 

Este Plano de Melhoria incorpora as ações sobre as quais o agrupamento deve incidir prioritariamente 

de acordo com o relatório emitido pela equipa de avaliação externa, cuja visita decorreu de 21 a 24 de 

novembro de 2016, e após homologação da versão final do respetivo relatório pelo senhor inspetor-geral da 

Educação e Ciência, apresenta-se uma proposta do plano de melhoria elaborado em resultado do 

envolvimento alargado da comunidade escolar. Segundo esse documento, e para os próximos 3 anos letivos, 

deve o agrupamento organizar os seus esforços de melhoria, tendo em conta as seguintes fragilidades1: 

 

I. A análise reflexiva e rigorosa das dificuldades dos alunos do 2.º ciclo e do ensino secundário, 

com particular enfoque nos fatores internos explicativos do insucesso escolar na disciplina de 

português dos cursos científico-humanísticos. 

 

II. A generalização da articulação vertical do currículo a todos os anos e ciclos do ensino básico e 

secundário, com vista a uma maior reflexão sobre a sequencialidade das aprendizagens. 

 

III. A valorização da avaliação formativa, geradora de informação de retorno e reguladora do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

IV. A coordenação entre os diferentes procedimentos de autoavaliação na construção de um 

processo global e consequente nas práticas de melhoria. 

 

A elaboração deste plano teve em conta a consulta, numa ação coletiva, dos vários departamentos 

curriculares, dos alunos e dos Encarregados de Educação que, numa perspetiva formativa e reguladora, 

apresentaram as suas sugestões de melhoria. Teve ainda por base a análise de documentos internos, 

nomeadamente os relatórios de análise dos resultados internos e externos, os planos de melhoria em 

implementação e o projeto educativo com o objetivo de evitar dispersões. 

Com base no relatório de avaliação da IGEC, há a destacar os pontos fortes no desempenho do 

agrupamento, a saber:  

 

1) O trabalho desenvolvido de forma consistente e transversal aos vários níveis de educação e 

ensino com intencionalidade clara na construção de um saber-estar social com efetivos 

resultados no quotidiano escolar. 

2) As práticas consolidadas de trabalho colaborativo e cooperativo, articulado entre as distintas 

estruturas e agentes educativos, fundamentais na identificação e operacionalização das medidas 

de promoção do sucesso escolar. 

 

                                                           
1
 Avaliação externa das Escolas – Relatório: Agrupamento de Escolas de Infias (Vizela), p.11. 
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3) A inclusão das crianças e alunos com necessidades educativas especiais, oferecendo respostas 

educativas diversificadas e adequadas às especificidades de cada um, com repercussões no 

sucesso académico, na autonomia, na socialização e ainda na inserção na vida pós-escolar. 

 

4) A implementação da supervisão pedagógica da atividade letiva em sala de aula, entendida, pelos 

professores, lideranças intermédias e direção, como oportunidade de reflexão sobre as práticas 

e partilha de saberes, com vista ao desenvolvimento profissional dos docentes e, 

consequentemente, à promoção do sucesso educativo. 

 

5) As medidas implementadas e os projetos desenvolvidos no âmbito do abandono/desistência 

escolar e da indisciplina, em particular o Plano de Ação Tutorial, como resultado de uma 

articulação eficiente entre as estruturas internas e os parceiros da comunidade. 

 

6) O empenho da liderança da diretora e da sua equipa, demonstrada na abordagem aos desafios e 

problemas, na abertura e proximidade da sua relação com os membros da comunidade escolar 

com repercussões na qualidade das aprendizagens das crianças e dos alunos. 

 

Este documento foi submetido a aprovação em reunião de Conselho Pedagógico, em 06 de julho de 

2017. 

Parecer: favorável 

 

O documento final foi submetido à aprovação do Conselho Geral em 12 de julho de 2017. 
  
Parecer: aprovado 
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Domínio de avaliação  RESULTADOS  

Áreas prioritárias de melhoria 

A análise reflexiva e rigorosa dos resultados dos alunos do 2.º ciclo e do ensino secundário, com particular enfoque nas fatores internos explicativos do 
insucesso escolar na disciplina de português dos cursos científico-humanísticos. 

Ações de melhoria Responsáveis Calendarização Avaliação 

Elaborar e discutir o relatório síntese, relativo às dificuldades na disciplina de português, 
com vista à seleção de estratégias adequadas às aprendizagens para supressão dessas 
dificuldades 

Departamentos 
curriculares 

3º período 
(2016-2017) 

Relatório 

Reforçar a carga horária da disciplina de português no 12.º ano. Professores de 

português 

Durante todo o 

ano letivo 

Relatório de 

Análise de 

resultados 

Elaborar em conjunto, pelo menos uma prova de avaliação por período e os respetivos 

critérios/classificação (2.º, 3.º CEB e Secundário). 

Professores de 

português 

Durante todo o 

ano letivo 

Relatório de 

Análise de 

resultados 

Dinamizar atividades no âmbito da motivação da aprendizagem disciplinar, 

nomeadamente na compreensão/interpretação de textos (PNPSE – Alameda da Língua) 

Professores do Ensino 

Básico 

Uma vez por 

trimestre 

Relatório 

Tutoria entre pares Professores Durante o ano Relatório 

Elaborar e analisar enunciados com recurso a verbos comando que apelem à articulação 

de informação e não apenas a resposta curta. 

Professores Ao longo do ano 

letivo. 

Em contexto de 

sala de aula 

(avaliação 

formativa e 

sumativa). 

Proporcionar maior apoio aos alunos com resultados mais baixos. Diretora Durante todo o 

ano letivo 

Relatório PAT 

Mudar as dinâmicas em contexto de sala de aula: aulas mais práticas/interativas; 

trabalhos de grupo; reduzir TPC… 

Coordenador de 

departamento/DT 

Durante todo o 

ano letivo 

Relatório de 

Análise de 

resultados 
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Domínio de avaliação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Áreas prioritárias de melhoria 

A generalização da articulação vertical do currículo a todos os anos e ciclos do ensino básico e secundário, com vista a uma maior reflexão sobre a 
sequencialidade das aprendizagens. 

Ações de melhoria Responsáveis Calendarização Avaliação 

Promover uma reunião de grupo de forma a articular as aprendizagens, aspetos a 

melhorar e referir os conteúdos que não foram abordados (criação de uma grelha 

transversal a todos os ciclos). 

Professores que 

lecionam cada ano 

letivo 

Início de cada 

período 

Relatório  

Promover formação docente no âmbito da articulação entre ciclos. Coordenadores de 

Departamentos/Direção 

Início de cada 

período 

Relatório 

Criar de plataforma on-line para partilha de documentos. Coordenadores de 

Departamento 

Ao longo do ano Relatório 

Projetos entre ciclos 
 Projeto da Educação para a Saúde”; 

 Oficina de Física e Química – “Cientistas em Ação”; 

 Eco-Escola; 

 Projeto “Gostamos de livros”; 

 Projeto “Jornal Pau de Giz”; 

 Projeto “1 dia no 1.º ciclo”; 

 Projeto “1 dia no 5.º ano”; 

 Projeto “Rimas e tabuadas”; 

 Projeto Fénix; 

 Projeto Hypatiamat; 

 Projeto Literatus. 

Coordenador de 

departamento/DT 

Ao longo do ano Relatório 
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Domínio de avaliação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Áreas prioritárias de melhoria 

A valorização da avaliação formativa, geradora de informação de retorno e reguladora do processo de ensino aprendizagem. 

Ações de melhoria Responsáveis Calendarização Avaliação 

Realizar uma sessão temática subordinada ao tema “Avaliar segundo a lógica de ciclo”, 
pela Dr.ª Teodolinda Magro, membro da equipa da Estrutura de Missão do Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar – DGE.  

Direção 31 de maio de 
2017 

Relatório 

Realizar as V Jornadas Pedagógicas de Infias-Vizela, subordinadas ao tema “A avaliação: 
mecanismo gerador de informação de retorno e de regulação do processo de ensino e de 
aprendizagem. 

Equipa de autoavaliação 
Equipa da BE 
Direção do 

agrupamento 

3º período Relatório 

Discutir a aplicação do despacho normativo nº 1-F/2016. Departamentos 
curriculares 

Setembro 2017 Relatório 

Definir os critérios de avaliação adequados à realidade de cada turma. Conselhos de Turma 

Grupos disciplinares 

Início de cada 

período 

Relatório 

 

Domínio de avaliação LIDERANÇA E GESTÃO 

Áreas prioritárias de melhoria 

A coordenação entre os diferentes procedimentos de autoavaliação na construção de um processo global e consequente nas práticas de melhoria. 

Ações de melhoria Responsáveis Calendarização Avaliação 

Realizar reuniões de equipa de autoavaliação e os coordenadores de departamento. Direção 
Equipa de autoavaliação 

1 por período Relatório 

Promover formação sobre mecanismos de autoavaliação de escola. Direção 
Equipa de autoavaliação 

 Relatório 

Manter uma equipa de autoavaliação multidisciplinar de continuidade. Direção Setembro 2017  

Realizar sessões informativas sobre as áreas em avaliação, junto dos alunos e do pessoal 
não docente. 

Equipa de autoavaliação Sempre que se 
esteja em 

análise uma 
nova área. 

Relatório 

Criar um espaço online sobre autoavaliação agregado à página web do agrupamento.  Equipa de autoavaliação Maio 2017  

Discutir os Planos de Melhoria em todas as reuniões de Departamento. Coordenadores de 

Departamento 

Ao longo do ano Relatório 

 


