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1. Introdução 

 

A avaliação do sistema escolar assume uma importância essencial na melhoria da qualidade da 

educação. Com base no Projeto Educativo do Agrupamento, no Projeto de Inovação e nas mudanças 

educativas que estão a acontecer, elaborou-se o presente Plano de Ação de Melhoria (PAM). 

Em estreita articulação com a Direção, a equipa de Autoavaliação, mediante as fragilidades 

detetadas no relatório de avaliação do Plano Anual de Atividades e dos Projetos desenvolvidos no 

ano letivo 2019/2020, elaborou um conjunto de ações e estrtégias que visam melhorar o processo 

educativo, implementando um sistema avaliativo que permitirá conhecer a eficácia e o grau de 

consecução das medidas implementadas, responsabilizar a comunidade educativa e decidir de 

forma sustentada. 

Este PAM procurou ir de encontro à especificidade e realidade da organização escolar do nosso 

Agrupamento. 

 

2. A equipa 

No início do ano letivo de 2020/2021, a Diretora do Agrupamento designou o coordenador da equipa 

de autoavaliação, que procedeu à constituição da equipa, composta por oito elementos oriundos 

dos diferentes níveis de educação e ensino, do pessoal não docente e dos pais e encarregados de 

educação (indicado pela associação de pais), mas sem qualquer tipo de formação na área da 

autoavaliação. A equipa de autoavaliação do AEA é formada pelos seguintes elementos: Paula Pires 

(coordenadora da equipa e Coordenadora do Departamento do Pré-Escolar), Fernando Martins 

(Coordenador do 1º ciclo do Ensino Básico), Adelaide Vala (departamento de Pré-Escolar), Cristina 

Neves (Departamento de Educação Especial), Graça Relvas e Sandra Santos (departamento de 1º 

Ciclo), Rita Paixão (associação de pais e encarregados de educação, possível atualização em 

setembro) e Helena Galiano (representante do pessoal não docente). 

 

3. Os objetivos 

O objeto da autoavaliação para o ano letivo 2021/2022 e considerando que a avaliação da escola se 

«desenvolve de forma sistemática e permanente» (Lei n.º 31/2002) e que «os processos de 

avaliação devem ser contínuos e estáveis, desencadeando uma reflexão sistemática sobre o seu 

impacto nos processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados das escolas» 

(IGEC), os objetivos da autoavaliação são os seguintes: 
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Domínio (IGEC) Objetivo 

Autoavaliação 

 Aprofundar a autoavaliação enquanto processo mais organizado e 

mais participado, envolvendo a comunidade educativa na 

consecução destes objetivos, através da sensibilização dos seus 

membros e da valorização do seu papel em todo o processo. 

Liderança e Gestão 

 Implementar estratégias claras e partilhadas entre os diferentes 

atores. 

 Promover uma escola inclusiva e de qualidade. 

 Promover um bom ambiente educativo. 

 Gerir eficazmente os recursos do Agrupamento. 

 Envolver os diferentes parceiros na prossecução dos objetivos do 

Agrupamento. 

Resultados 

 Valorizar os processos educativos individuais e coletivos, 

consolidando as práticas de ensino, aprendizagem e avaliação com 

vista à melhoria das aprendizagens e à promoção da equidade e 

inclusão de todas as crianças e de todos os alunos. 

Prestação do 

Serviço Educativo 

 Articular as estruturas da comunidade, assegurando o 
desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos. 

 Adequar a oferta educativa aos interesses das crianças e dos alunos 
e às necessidades da comunidade local, com impacto positivo na 
inclusão social. 

 Promover o trabalho colaborativo sistemático entre docentes na 
planificação das atividades e construção de materiais pedagógicos, 
relevantes na promoção do sucesso escolar. 

 

5 Metodologia 

Este plano contempla um conjunto de estratégias, cuja finalidade é melhorar o funcionamento e o 

desempenho do agrupamento. Queremos que seja um processo sistemático, que envolva três fases: 

a) Planeamento das ações de melhoria; 

b) Monitorização das ações de melhoria; 

c) Avaliação das estratégias implementadas e dos resultados alcançados. 
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PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA 

Domínio: Autoavaliação do agrupamento 

Ação de melhoria n.º 1 

Objetivo: Implementar um processo de autoavaliação sistemático e adaptado à realidade do agrupamento 

Aspetos a melhorar Estratégias Metas  Calendarização Monitorização/Evidências 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação do 

processo de 

autoavaliação 

contínuo e 

sistemático 

Criação da equipa de autoavaliação 

(EAA) 

Constituição da EAA  março de 2021 Documento: 

- Atas de reuniões 

Definição do Planeamento 

Estratégico de Autoavaliação do 

Agrupamento 

Definir o Planeamento Estratégico de 

Autoavaliação do Agrupamento  

março de 2021 a 

junho de 2021 

Documentos: 

- Atas de reuniões 

- Plano de ações de Melhoria 

do Agrupamento de Escolas 

de Alcabideche (2021/2022) 

concluído 

Constituição das equipas 

operacionais que implementarão as 

ações de melhoria 

Definição de cinco responsáveis, um 

por cada ação de melhoria 

Até 8 de julho de 

2021 

Documento  

- Ata de reuniões 

Produção dos documentos relativos à 

autoavaliação 

Criação dos instrumentos de 

monitorização/avaliação das ações 

de melhoria 

 

Até final de junho 

de 2021  

Documentos: 

- Atas de reuniões 

- Instrumentos de 

monitorização 

Divulgação dos documentos relativos 

à autoavaliação 

Divulgação dos instrumentos de 

monitorização/avaliação das ações 

Até 15 de julho de 

2021 

Documentos: 

- Atas de reuniões 
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de melhoria à comunidade escolar - Instrumentos de 

monitorização/autoavaliaçã

o 

Elaboração um relatório final de 

autoavaliação 

Apresentação dos resultados da 

autoavaliação do agrupamento à 

comunidade educativa 

Até ao final de 

junho de 2022 

Documentos: 

- Atas de reuniões 

- Relatório de autoavaliação 

do agrupamento 

 Construção do PAM para o ano letivo 

2022/2023 

Reestruturação do PAM Até 15 de julho de 

2022 

Documentos: 

- Atas de reuniões 

- Plano de ações de Melhoria 

do Agrupamento de Escolas 

de Alcabideche (2022/2023) 

Responsáveis pela implementação e monitorização da ação de melhoria: Paula Pires, Adelaide Vala, Fernando Martins, Graça Relvas, Sandra Santos, 

Cristina Neves, Helena Galiano e Rita Paixão 

 

Domínio: Liderança e Gestão 

Ação de melhoria n.º 2 

Objetivo: Estabelecer uma maior interação e articulação vertical e horizontal 

Aspetos a melhorar Estratégias Metas  Calendarização Monitorização/Evidências 

Articulação   das atividades 

entre os diferentes 

estabelecimentos de ensino 

na concretização das linhas 

Elaboração do PAA em 

conjunto com atividades 

que vão de encontro ao PE 

Elaboração do PAA  Até 15 de julho de 2021 Documento: 

- PAA  

- Grelha de avaliação 

semestral do PAA 
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estratégicas do PE  

Articulação horizontal Realização de reuniões de 

departamento 

 

Realização de reuniões 

coordenadores de ano  

 

Realização de reuniões de 

grupo ano 

 

(nestas reuniões deve haver 

partilha de práticas, 

análise/construção de 

documentos e planificação 

de atividades) 

Realização de pelo menos 

duas reuniões semestrais 

 

Realização de pelo menos 

duas reuniões semestrais 

 

Realização de pelo menos 

uma reunião mensal 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Documentos: 

- Atas de reuniões 

 

Articulação vertical  Realização de reuniões de 

conselho de docentes para 

partilha de práticas, 

análise/construção de 

documentos e planificação 

de atividades 

 

Constituição de parcerias 

Realização de pelo menos 

uma reunião mensal 

 

 

 

 

 

Realização de uma atividade 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

 

 

 

 

 

Novembro, fevereiro e maio 

Documentos: 

- Atas das reuniões de 

Conselho de Docentes 

 

 

 

 

- Atas das reuniões de 
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entre as salas do Pré-Escolar 

e os 1.º e 2.º anos do 1.º 

ciclo 

 

Implementação da 

“Academia de professores” 

para partilha de práticas 

de partilha trimestralmente 

presencial ou por Zoom 

 

 

Realização de pelo menos 

quatro sessões por semestre 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Conselho de Docentes 

- Produtos escolares 

construídos pelos alunos 

 

- Número de inscritos 

- Registo fotográfico/vídeo 

- Registo de opinião dos 

participantes 

Responsáveis pela implementação e monitorização da ação de melhoria:  Sónia Pereira e Graça Relvas. 

 

 

Domínio: Liderança e Gestão 

Ação de melhoria n.º 3 

Objetivo: Melhorar a comunicação entre os vários elementos da comunidade educativa 

Aspetos a melhorar Estratégias Metas  Calendarização Monitorização/Evidências 

Melhoria do plano de 

comunicação entre os 

vários elementos da 

comunidade educativa 

Reformulação do Plano de 

Comunicação 

Reformulação do Plano de 

Comunicação 

Março a junho de 2021 Documentos: 

- Plano de Comunicação  

 

Implementação das 

melhorias do Plano de 

Comunicação 

Receção da comunicação a 

um mínimo de 60% da 

comunidade educativa  

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Documentos: 

- Questionário 

Responsáveis pela implementação e monitorização da ação de melhoria: Coordenadores de Departamento (Fernando Martins, Paula Pires e Teresa 

Carvalho). 



10 

 

 

Domínio: Resultados 

Ação de melhoria n.º 4 

Objetivo: Promover momentos de reflexão sobre ocorrências entre alunos/crianças e professores/educadores, ensaiando diferentes estratégias de 

resolução 

Aspetos a melhorar Estratégias Metas  Calendarização Monitorização/Evidências 

Realização de Assembleias 

de crianças e de alunos em 

todos os estabelecimentos 

de ensino 

Realização de assembleias 

de grupo/turma 

Realização de uma 

assembleia semanal 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Documentos: 

- Atas das assembleias 

Realização de assembleias 

de estabelecimento 

Realização de pelo menos 

duas assembleias por 

semestre 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Documentos: 

- Atas das assembleias 

Responsáveis pela implementação e monitorização da ação de melhoria: Ana Pinho e Adelaide Vala. 

 

Domínio:  Resultados  

Ação de melhoria n.º 5 

Objetivo: Reforçar o trabalho pedagógico em práticas de avaliação formativa  

Aspetos a melhorar Estratégias Metas  Calendarização Monitorização/Evidências 

Reforço da vertente 

formativa da avaliação 

como instrumento regulador 

dos processos de ensino 

aprendizagem 

Utilização de tarefas de 

avaliação formativa 

diferentes  

 

 Utilização de pelo menos 3 

tarefas de avaliação 

formativa diferentes por 

semestre 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Documentos: 

- Tabelas de registo das 

tarefas de avaliação 

formativas utilizadas 

Responsáveis pela implementação e monitorização da ação de melhoria: Ana Pinho, Coordenadores de Ano e Sandra Santos. 
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Domínio: Prestação do Serviço Educativo 

Ação de melhoria n.º6 

Objetivo: Promover atividades que motivem e reforcem o sentido de pertença ao Agrupamento 

Aspetos a melhorar Estratégias Metas  Calendarização Monitorização/Evidências 

 

Desenvolvimento de 

projetos comuns a todo o 

agrupamento 

Realização de projetos de 

articulação entre todo o 

agrupamento 

Realização de pelos menos 

um projeto semestral 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Documento: 

- Grelha de Avaliação do 

Projeto 

Realização de exposições de 

trabalhos desenvolvidos 

Realização de pelo menos 

uma exposição por ano 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Testemunho da Exposição 

 

Implementação do projeto 

“Viajar com a arte” 

Implementação de pelo 

menos 50% do projeto 

“Viajar com a arte” 

Ao longo do ano letivo 

2021/2022 

Documentos: 

- Monitorizações/evidências 

das ações anteriores 

- Registos multimédia 

Responsáveis pela implementação e monitorização da ação de melhoria: Tânia, Rosa, Sónia Paulo e Cristina Neves. 
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