
  

 
 

  

Plano de Melhoria 
 Período 

2019-2021 



Plano de Melhoria do AEL           2019/21 

 
 

 
1. Enquadramento 
 
Tendo por base os Relatórios de Autoavaliação de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, resultantes do 
modelo de modelo de autoavaliação iniciado em 2016, os “aspetos a melhorar” identificados no Relatório 
de Avaliação Externa da IGEC de 2019, bem como os objetivos e as metas preconizados no Projeto 
Educativo 2019/2021, torna-se necessária a implementação de Planos de Ação de Melhoria (doravante 
PAM) em algumas áreas de atividade do AEL. 

Salienta-se que algumas das situações identificadas nos 
documentos anteriormente enunciados foram entretanto alvo 
de melhorias significativas pelo que não carecem, no 
imediato, de PAM. Assim, a proposta de PAM nas áreas 
agora apresentadas são aquelas que as estruturas de gestão 
e administração e as estruturas de coordenação e supervisão 
pedagógica consideram prioritárias. 

Esta gestão será feita de modo dinâmico e a elaboração, a 
conclusão ou o reajuste dos PAM ocorrerá quando se 
verifique necessário, mediante uma avaliação regular do 
funcionamento do AEL e na análise da evolução dos 
indicadores de desempenho ao longo do tempo, seguindo a 
metodologia do Ciclo de Demming e os princípios Kaizen1.  

Figura 1- Ciclo de melhoria contínua de Demming2 

 

2. Estrutura, gestão e monitorização dos PAM 

Os PAM estão organizados de acordo com os domínios e subdomínios propostos pela IGEC no 3º Modelo 
de autoavaliação, enquanto modelo estruturado referencial para as escolas, facilitando deste modo a 
compreensão das áreas de funcionamento das escolas. 

 

No AEL, os PAM são propostos pela Direção, o Conselho Administrativo, os departamentos curriculares, 
grupos das áreas disciplinares (GAD), a Equipa do Observatório do AEL (EOA), ou por outras estruturas 
que entendam pertinente propor ações de melhoria do funcionamento das Escolas.  

Todas as propostas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Pedagógico ou pelo Conselho 
Administrativo, consoante a sua pertinência, os meios disponíveis, a sua criticidade para a prossecução 

                                                   
1 Ver https://pt.kaizen.com/ 
2 In https://books.google.pt/books?id=1Kx0RR5fce8C&pg=PA10&lpg=PA10&dq=HBR+pdca&source=bl&ots=QH9vGI-
CPH&sig=ACfU3U38mJ5T_zwIeW9hhlvn-bJUvYzUbg&hl=pt-
PT&sa=X&ved=2ahUKEwig5quB06rlAhUMkRQKHSy4CAQ4ChDoATAGegQICBAB 
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das finalidades e das metas previstas no Projeto Educativo ou nas áreas de melhoria identificadas pela 
IGEC.  

Desta apreciação resulta uma priorização dos PAM e é identificado um coordenador responsável pela 
concretização de cada PAM, a quem cabe definir uma equipa operacional, o preenchimento da ficha PAM 
(Anexo 1), na qual é identificada a área de ação de melhoria, os objetivos, os critérios de sucesso, as 
atividades corretivas, os resultados esperados, bem como uma calendarização das ações corretivas e 
monitorização dos resultados intercalares (caso se aplique). 

A monitorização da execução dos PAM é assegurada pela EOA que apresenta periodicamente um ponto 
de situação e os resultados à Direção, ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Administrativo e 
posteriormente ao Conselho Geral. 

Os estados de monitorização dos PAM tem uma classificação semafórica, que facilitarão a leitura do 
estado de execução de cada PAM na Lista global dos PAM aprovados. 

 

Em fase de planeamento Em fase de execução Concluído/ Em fase de avaliação 

 

No início do ano escolar 2019/2020, no total há 9 PAM que necessitam de atenção prioritária (vermelho) 
e 10 PAM que estão em fase de execução (amarelo) das ações. Há 3 PAM que estão praticamente 
concluídos pois as melhorias foram implementadas ao longo do ano de 2018/2019, faltando fazer a 
avaliação do impacto e se necessário introduzir propostas de melhoria. 
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3. Áreas propostas para o Plano de Ação de Melhoria com base nas evidências detetadas 

 
Domínio Cod./Título do 

PAM  
Descrição do(s) Problema(s) Fonte das 

evidências 
Calendarização Coordenador Outros 

envolvidos 
Estado atual/ 
Observações 

Autoavaliação PAM.A1 

Metodologias 
de 
autoregulação 

 Consolidação de uma metodologia 
sustentada de autoavaliação, abrangendo os 
processos de ensino e de aprendizagem, de 
forma a potenciar o seu impacto na melhoria 
do desenvolvimento do AEL nos diferentes 
domínios dos serviços prestados. 

 Introdução de práticas sistemáticas de 
reflexão sobre os resultados da 
autoavaliação, incluindo a elaboração, a 
implementação e a monitorização dos planos 
de melhoria. (Avaliação externa) 

RAA 
16/17; 
RAEE-
IGEC 2019 

Ao longo 
2019/2020 

EOA Comunidade 
educativa e 
parceiros 
educativos 

Revisão dos 
modelos e 
instrumentos de 

recolha, análise e 
divulgação de 
informação 

Autoavaliação PAM.A2 

Relatório Anual 
de Atividades 

 Implementação de um processo de 
monitorização do Plano Anual de Atividades 
que inclua um sistema de avaliação do ponto 
de vista do impacto educativo 

RAA 18/19 Ao longo 
2018/2021 

Direção EPAA, Grupos 
de Área 
Disciplina, 
Clubes, 
Projetos, 
Direção 

Novo modelo de 
PAA e de 
monitorização 

para o RAA 

Autoavaliação PAM.A3 

Plano Anual de 
Atividades 

 

 Elevada redundância de atividades inscritas 
no PAA que fazem parte de uma mesma 
iniciativa, sob a mesma temática e com o 
mesmo objetivo; 

 Aglutinação de atividades escolares em torno 
de temas comuns; 

 Aumento do número de atividades 
envolvendo entidades parceiras externas 
relevantes do ponto de vista dos objetivos do 
PE, co 

RAA 18/19 Ao longo 
2018/2021 

Eq. PAA Grupos de Área 
Disciplina, 
Clubes, 
Projetos, 
Direção 

Necessário 
melhorar a 
articulação das 

atividades e promover 
trabalho conjunto entre 
docentes e com as 
Assoc. de Pais e 
Assoc. de Estudantes  

Liderança e 
gestão 

PAM.L1 

Projeto 
Educativo 

 Reduzido envolvimento dos alunos e 
encarregados de educação no processo de 
avaliação do Projeto Educativo; 

 A estratégia subjacente ao Projeto Educativo 
2015-2018 (PE) não reflete, totalmente, as 
expetativas da comunidade escolar; 

 Articulação deficiente entre o Projeto 
Educativo e o Plano Anual de Atividades 
(PAA); 

RAA 16/17 Ao longo 
2018/2020 

Eq. Projeto 
Educativo e 
Direção 

Toda a 
comunidade 
educativa 

Novo Projeto 
Educativo 19-21 
que será 

monitorizado e 
avaliado. 
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Liderança e 
gestão 

PAM.L2 

Valorização 
das lideranças 
intermédias 

 Exercício ativo da lideranças intermédias 
promotoras de uma maior regulação, 
monitorização e supervisão da práticas 
educativas e letivas 

 Valorização da autoridade das lideranças 
intermédias, nomeadamente dos Diretores de 
Turma e encarregados do pessoal não 
docente. 

 Não é consensual a adequação do perfil de 
competências dos diretores de turma 

RAA 
17/18; 

RAEE-
IGEC 2019 

Ao longo 
2019/2021 

Secção de 
Formação 

Direção; 
Coordenadores 
de  
Departamento 

Reforçar em 
19/21 
autonomia e 

promover o exercício 
de cargos de forma 
mais ativa 

Liderança e 
gestão 

PAM.L3 

Plano de 
Formação para 
Docentes 

 Conceção de uma estratégia orientada para a 
formação do pessoal não docente 

RAEE-
IGEC 2019 

Ao longo 
2019/2021 

Secção de 
Formação  

 

Direção e Cons. 
Pedagógico 

Nota: Depende 
de fatores e 
entidades 
externas 

Em 19/20 já há 
ações de 
formação em 
execução e 

ações previstas.  

Liderança e 
gestão 

PAM.L4 

Plano de 
Formação para 
Não Docentes 

 Melhorar a estratégia de formação do pessoal 
docente 

RAA 16/17 Ao longo 
2018/2021 

Secção de 
Formação  

 

Direção e Cons. 
Pedagógico 

 

Em 19/20 já há 
ações de 
formação em 

execução. 

Falta o ME atribuir 
orçamento. 

Liderança e 
gestão 

PAM.L5 

Instalações e 
equipamentos 
escolares 

 Degradação das instalações em alguns 
estabelecimentos escolares 

 Manutenção e reparação de avarias 
demorada 

RAA 16/17 Ao longo 
2018/2022 

Direção 

 

Nota: Depende 
de fatores e 
entidades 
externas 

Diretores de 
instalações; 
Serciços 
Administrativos; 
Assistente 
Operacionais 

Em 18/19 
conseguiu-se 
projeto de 
requalificação 

da ESL – aguarda 
aprovação e 
adjudicação da obra. 

Melhoradas as 
acessibilidades na 
ESL. 

Realizadas inspeções 
aos eq. desportivos e  
conseguida verba para 
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subst. parcial de 
equipamentos. 

Está em debate a EB 
n2. 

Introdução de 
melhorias e rapidez no 
sistema de 
comunicação e 
resolução de 
manutenção/ avarias 

Liderança e 
gestão 

PAM.L5 

(in)Disciplina 

 Não há um entendimento quanto à aplicação 
das medidas disciplinares previstas no 
Regulamento Interno (RI). 

 Melhoria da eficácia das medidas 
disciplinares, aplicadas na redução da 
indisciplina, de modo a inverter o aumento 
observado no número de participações 
disciplinares 

 Melhoria na forma/instrumento de recolha de 
informações (eficiente e coerente) 
respeitantes à indisciplina (número de 
participações, número de ordens de saída de 
sala, número de repreensões registadas, 
número de processos disciplinares e número 
de dias de suspensão/medidas corretivas) 

RAA 16/17 
e 

RAA 17/18 

Ao longo 
2018/2019 

Direção Conselho 
Pedagógico; 
Comunidade 
Educativa; 
Diretores de 
Turma; 
Docentes;  CAA; 
EOA 

Afixado em 
todas a salas e 
em espaços de 
cartazes 

Aumento da 
monitorização das 
medidas disciplinares 

Maior rapidez e 
eficácia no tratamento 
das participações de  
ocorrência 

O RI está em fase de 
revisão. 

Necessário uniformizar 
instrumentos de 
registo e 
monitorização 

Necessário os 
docentes trabalharem 
mais aspetos 
relacionados com 
disciplina  
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Liderança e 
gestão 

PAM.L6  Melhorar a comunicação interna 
 Estabelecimento de mecanismos de 

auscultação e de avaliação da liderança da 
direção e das lideranças intermédias 

 Promoção de ações de informação sobre 
decisões relevantes 

 Estabelecimento de mecanismos de 
auscultação das necessidades e satisfação 
de docentes, não docentes e encarregados 
de educação 

 Disponibilização das 
conclusões/resumos/ordens de trabalhos das 
reuniões do Conselho Pedagógico e do 
Conselho Geral 

RAA 17/18 Ao longo 
2018/2021 

Direção  Já são 
divulgados 
memorandos 

das reuniões do CP e 
do CG. 

Reuniões periódicas 
com Assoc. de 
Estudantes e Assoc. 
de Pais 

Questionários de 
qualidade das 
formações internas 

Falta sistematizar os 
mecanismos de 
auscultação da 
satisfação interna 

Falta implementar uma 
intranet 

Liderança e 
gestão 

PAM.L6 

Comunicação 
externa 

 Melhorar a comunicação externa 
 Reestruturar o site do AEL 
 Incremento da divulgação dos resultados da 

avaliação interna/ externa das turmas do 
Agrupamento à comunidade educativa, em 
particular, alunos, EE e Pessoal não docente; 

 Ampliação do índice de satisfação dos alunos 
relativamente à escola 

RAA 17/18; 
RAA18/19 

Ao longo de 
2018/2021 

Direção EOA, Grupos de 
área Disciplinar 

Foi 
implementado o 
novo site em 
2018. 

Necessário aumentar 
a visibilidade dos 
resultados da 
avaliação interna/ 
externa 

Necessário 
implementar 
mecanismos de 
auscultação dos 
alunos 

Ajustados alguns 
aspetos reclamados 
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pelos alunos através 
da AE ESL 

Liderança e 
gestão 

PAM.L7 

Gestão de 
Pessoas  

 Melhoria da organização e afetação de 
recursos humanos 

RAA 17/18 Ao longo 
2018/2020 

Direção 

 

Nota: 
Depende do 
ME autorizar 
contratos em 
conformidade 
com o rácio 
previsto na 
Portaria nº 
272-A/2017 

Docentes, 
Assistentes 
Técnicos e 
Assistente 
operaccionais 

Foi ajustada 
distribuição dos 
AO e os horários 
d funcionamento 

de alguns serviços 

Foi melhorada a 
constituição de grupos 
de trabalho e a 
distribuição de 
docentes no CAA 

Foi melhorada a 
distribuição dos apoios 
educativos 

Estão em curso os 
conc. de recrutamento 
de AO 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S1 

Apoios para a 
promoção do 
sucesso 

 Os encarregados de educação consideram 
insuficientes os apoios educativos 
disponibilizados; 

 Agilização da metodologia de recolha de 
informações relativas às atividades de 
complemento curricular e avaliação do 
respetivo impacto no sucesso escolar; 

RAA 16/17 Ao longo 
2018/2020 

Direção 

 

Nota: 
Depende de 
fatores e 
entidades 
externas 

EMAIE Em 19/20 
implementada 
melhor gestão 
de Ap. 

Educativos. Há 
limitações de crédito 
horário. 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S2 

Atividades de 
aprendizagem 
inovadoras  

 Investimento na metodologia de projeto, nas 
atividades de caráter experimental e 
exploração das diferentes modalidades de 
avaliação. 

RAEE-
IGEC 2019 

Ao longo 
2019/2021 

Grupos de 
áreas 
disciplinar 

Cons. 
Pedagógico, 
Departamentos 
curriculares 

Melhorar 
evidências das 
atividades 
realizadas. 

Necessário fomentar 
mais atividades de 
carácter experimental. 
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Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S3 

Intervisão da 
prática docente 

 Introdução de procedimentos sistemáticos de 
regulação e monitorização das atividades 
educativas e letivas em sala de aula 

RAA 16/17; 

RAEE-
IGEC 2019 

Ao longo 
2019/2021 

Grupos de 
áreas 
disciplinar 

Cons. 
Pedagógico, 
Departamentos 
curriculares, 
Avaliadores 
internos 

Os GAD devem 
definir e propor 

os 
procedimentos  

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S4 

Orientação 
formativa e 
vocacional 

 Melhorar a orientação vocacional e formativa 
dos alunos 

RAA 16/17 Ao longo 
2019/2021 

SPO Cons. 
Pedagógico, 
Departamentos 
curriculares, 
Diretores de 
Turma 

Diversificar as 
ações 
informativas. 

Envolver ex-alunos e 
empresários/profission
ais para ajudar os 
alunos a melhor 
compreender as 
necessidades e 
características do 
mercado de trabalho 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S5 

Tecnologias de 
apoio às 
aprendizagens 

 Baixo grau de satisfação dos alunos e 
docentes em relação ao serviço de da 
rede/sinal de internet e equipamentos 
informáticos. 

RAA 16/17 Ao longo 
2019/2021 

Eq. TIC 

Nota: 
Depende de 
fatores e 
entidades 
externas 

Direção, CML Não há 
orçamento nem 
crédito de horas 
para TIC, sem 

prejuízo dos ap. 
Educativos. 

O ME não atribuiu 
orçamentos para 
manutenção/substituiç
ão de eq. TIC. 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S6 

Refeitórios 

 Baixo grau de satisfação dos alunos e 
docentes em relação ao serviço de refeitório 
escolar 

RAA 16/17 Ao longo 
2019/2021 

Direção; SASE 

Nota: 
Depende de 
fatores e 
entidades 
externas 

 Aumentou o 
controlo da 
qualidade; 
realizadas 

reuniões com ICA. 

Implementado no site 
do AEL questionário 
de satisfação. 
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Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S7 

Cultura 
organizacional 

 Escassez no desenvolvimento de uma cultura 
de Escola 

 Partilha com a comunidade escolar da Visão 
definida no Projeto Educativo 

 Desenvolver uma nova Visão e Missão para o 
AEL, envolvendo todas as partes e 
sustentadas em objetivos claros, 
mensuráveis, realistas e calendarizados a 
médio prazo 

RAA 17/18 Ao longo 
2018/2021 

Direção, Cons. 
Pedagógico e 
Departamento
s 

 Aprovado novo 
Projeto 
Educativo 19-21.  

Necessária uma maior 
divulgação e melhor 
interligação com o 
PAA. 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S8 

Articulação 
curricular 

 Melhorar a articulação curricular 
 Melhorar a articulação entre setores 

RAA 17/18 Ao longo 
2018/2021 

Direção, Cons. 
Pedagógico 

 Promovidas 
reuniões de 
articulação 
curricular de 

forma sistemática. 

O RI está a ser revisto 
de modo a tornar uma 
prática sistemática. 

Em desenvolvimento o 
mapeamento de 
processos de gestão 
logística de apoio a 
atividades educativas  

Constituída uma 
equipa de AFC com 
representantes por 
ciclo 

Prestação do 
Serviço 
Educativo 

PAM.S9 

Autonomia das 
criança no pré-
escolar 

 Melhoria no número e eficácia das medidas 
de promoção do desenvolvimento pessoal e 
perceção do meio envolvente no pré-escolar. 

RAA 18/19 Ao longo 
2019/2021 

Departamento 
Pré-Escolar 

 O 
Departamento 
da Educação 
Pré-escolar  

tem de definir e propor 
estratégias. 

Resultados PAM.R1 

Resultados 
escolares 

 Desenvolvimento de Medidas estratégicas 
eficazes para diminuição de assimetrias dos 
resultados escolares, nomeadamente no 1º 
CEB 

 Melhoria no sucesso escolar nos 1.º e 2.º 
ciclos do ensino básico, nas áreas de 

RAEE –
IGEC 2019 

RAA 18/19 

Ao longo 
2019/2021 

Grupos de 
Área 
Disciplinar 

Grupos de 
trabalho EEEC, 
EAFC, EPAI, 
EPES 

Os GAD  têm 
de definir e 
propor 
estratégias de 

de acordo com a 
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Português e Matemática, e no 3.º ciclo a 
Matemática 

 Melhoria da qualidade de sucesso escolar no 
2.º e, particularmente, no 3.º ciclo através da 
redução do número de alunos que transita com 
classificações inferiores a três a duas ou mais 
disciplinas 

 Melhoria na taxa de transição do 2.º ano de 
escolaridade; 

 Melhoria dos resultados nos exames 
nacionais do 3.ª ciclo e provas de aferição, 
em particular dos discentes que frequentam a 
Escola Secundária da Lousã e no exame de 
Matemática do 9.º ano 

realidade de cada ano 
de escolaridade e 
escola. 

Resultados PAM.R2 

Acompanha-
mento pós-
escolar 

 Acompanhamento sistemático do percurso 
dos alunos após a escolaridade 

RAEE –
IGEC 2019 

Ao longo 
2019/2021 

SPO/ Eq. 
EQAVET 

Serviços 
Administrativos 

A Equipa 
EQAVET está a 
estruturar o 

procedimento para o 
ens. Profissional e 
será alargado ao 
secundário 

 

Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 24/10/2019
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4. Áreas Prioritárias do Plano de Melhoria 2019-2021 
 
 
A EOA, conjuntamente com a Direção do AEL, elencou um conjunto de áreas alvo de planos de 
melhoria, resultantes de situações problemáticas e oportunidades identificadas em Relatórios de 
Autoavaliação (RA) de anos anteriores, no Projetos de intervenção do diretor, no Projeto Educativo 
de Agrupamento 2019-2021 (PEA) e no Relatório da Avaliação Externa das Escolas 2019 (RAEE) 
elaborado pela IGEC3. 

No total das 20 áreas identificadas em outubro de 2019, algumas já com medidas de melhoria em 
implementação, existem áreas que necessitam de uma intervenção prioritária.  

O CP deliberou em 24/10/2019 que, para não existir dispersão de meios, sobrecarga de trabalho e 
ser possível um bom acompanhamento e a afetação de meios, no máximo deveriam estar em 
execução simultânea 5 planos de  ação de melhoria (PAM) prioritários, sem prejuízo de outros que 
possam estar a decorrer. Deliberou ainda que, dependendo da duração da execução desses 5 PAM 
prioritários, poderiam ser sequencialmente assumidos outros. 

Nesta sequência, tendo por base a lista de PAM e a informação constante no PEA, nos RA e no 
RAEE, foram definidas 5 áreas prioritárias nos seguintes domínios : 

 
Domínio da Autoavaliação 

 
1. Metodologias de autoregulação – motivos da priorização:  
 
1) necessidade de rever modelos de recolha e de análise de dados, de forma mais ajustada ao 
atual modelo da AAE/IGEC, que assegure a monitorização mais sistemática e reflexiva dos 
indicadores de funcionamento do AEL em 19-21;  
2) necessidade de adaptar/criar modelos de recolha de dados adaptados às recolha dos 
indicadores em todas as dimensão sob observação;  
3) necessidade de divulgar metodologias e resultados de forma periódica nos vários domínios e 
subdomínios (permitindo melhor informação à comunidade educativa e uma atuação corretiva 
de forma mais célere e dirigida ao problema);  
4) necessidade de monitorizar a execução dos planos de ação para a melhoria de acordo com 
as áreas aprovadas.  
 
Responsável coordenação do PAM: Equipa Observatório do Agrupamento.  
 
 

Domínio da Liderança e Gestão 
 
2. Valorização das lideranças intermédias - motivos da priorização:  
1) necessidade de melhorar o envolvimento e fomentar a autonomia dos Coord. de 
Departamento dos Coord. de GAD, dos Coord. das Equipas de Trabalho/ Projetos, na 
dinamização dos grupos que coordenam, ao nível do planeamento e efetiva avaliação do 
impacto das atividades no desempenho escolar dos alunos e na comunidade;  
2) necessidade de promover melhor articulação entre lideranças, para uniformização de 
procedimentos de trabalho e de aspetos relacionados com a avaliação (resultados; desempenho 
dos docentes e não docentes; atividades; planos de melhoria; etc.).  
 
Responsável coordenação do PAM: Direção e Coordenadores de Departamento. 
 

 
 

                                                   
3 Não foi ainda recebida a versão final, após apresentação do contraditório pelo AEL. 
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Domínio da Prestação do Serviço Educativo 
 
3. Intervisão da prática docente – motivos da priorização:  
 
1) necessidade de introduzir procedimentos sistemáticos de regulação e monitorização das 
atividades educativas e letivas em sala de aula (orientado para um melhor desenvolvimento 
profissional; orientado para uma melhor concretização dos objetivos do PEA; orientado para uma 
avaliação de desempenho mais justa);  
2) necessidade de melhorar a partilha das estratégias de trabalho e autorreflexão da 
profissionalidade docente (desenvolvimento curricular inovador; melhorar e diversificar as 
técnicas de avaliação; diversificar estratégias de gestão da (in)disciplina). 
 
Responsável coordenação do PAM: Coordenadores dos Grupos de Área Disciplinar e 
Coordenadores dos Conselhos de Docentes. 
 
4. Atividades de aprendizagem inovadoras - motivos da priorização:  
 
1) necessidade de tornar as aprendizagens mais significativas para os alunos, mais orientadas 
para a resolução de problemas, do que para a memorização de saberes.  
2) necessidade de fazer com que os alunos (e pais) compreendam que visitas de estudo e 
atividades fora da sala de aula são importante e sujeitas a avaliação;  
3) envolver mais os alunos no modo como gostariam de aprender alguns conteúdos previstos 
para as áreas disciplinares (incluindo a interdisciplinaridade);  
4) necessidade de explorar diferentes modalidades de avaliação. 
 
Responsável coordenação do PAM: Coordenadores dos Grupos de Área Disciplinar e 
Coordenadores dos Conselhos de Docentes. 
 
 

Domínio dos Resultados 
 
5. Resultados escolares – motivos da priorização:  
 
1) necessidade de melhorar os resultados escolares ao nível da qualidade do sucesso,  taxa de 
transição nas disciplinas em que os resultados estão abaixo das metas definidas no PE e/ou 
estão abaixo das médias nacionais; 
2) necessidade de rever critérios e metodologias de avaliação em todas as áreas disciplinares e 
níveis de ensino, promovendo uma análise mais global do aluno  e não apenas uma apreciação 
essencialmente centradas nas aprendizagens académicas (tal como estabelece e Lei e está 
também previsto no projeto educativo). 
 
Responsável coordenação do PAM: Coordenadores dos Grupos de Área Disciplinar e 
Coordenadores dos Conselhos de Docentes. 
 

Estas 5 áreas foram Aprovadas na reunião extraordinária do Conselho Pedagógico no dia 5/11/2019. 
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5. Guião de procedimentos 
 
Para a implementação das 5 áreas de melhoria e respetiva monitorização pela EOA, definiu-se o 
seguinte guião de procedimentos: 

 
Áreas Prioritárias Código Coordenador 

Metodologias de autoregulação A1 José Leonardo 

Valorização das lideranças intermédias L2 Pedro Balhau 

Atividades de aprendizagem inovadoras  S2 Odete Rodrigues 

Intervisão da prática docente  S3 M.ª Manuela FR Gonçalves 

Resultados escolares  R1 Susana Lucas 

 
1. Após a verificação da necessidade de elaboração de plano de ação de melhoria, de acordo 

com as áreas prioritárias e tendo em conta evidências detetadas, identifica-se o problema 
em reunião de grupo, devidamente enquadrado na área respetiva, e contata-se o 
coordenador da área onde se inclui o plano de ação. 

2. Confirmando-se relevante a elaboração de plano de ação de melhoria, através da definição 
de atividades corretivas e respetiva calendarização, deve fazer-se o preenchimento da ficha 
PAM, relativa à área de intervenção.  

3. O representante do GAD/nível de ensino deve solicitar ao coordenador da área prioritária o 
modelo específico ou este deve ser descarregado da pasta partilhada (EOA). 

4. Deve atribuir-se a cada problema alvo de plano de ação de melhoria, uma alínea (exemplo: 
a), b), c)…) específica, dentro da área prioritária onde este se enquadra (exemplo: R2a); 
R2b)…). 

5. No preenchimento de cada ficha PAM, deve completar-se os itens tendo em conta o texto 
tutorial. 

6. O item “Critérios de Sucesso do Plano de Melhoria” concerne, especificamente, às metas 
definidas no Projeto Educativo do Agrupamento, podendo adicionar-se outras metas que se 
entendam plausíveis na concretização do plano de ação de melhoria (estas metas serão alvo 
de análise no Relatório de Autoavaliação elaborado no final do ano letivo e servirão para 
verificar o seu impacto na melhoria da área e/ou resolução do problema detetado). 

7. No item “Atividades corretivas e resultados práticos”, deve indicar-se o conjunto de medidas 
concretas que serão implementadas, devendo estas ser numeradas e associadas ao prazo 
definido no cronograma. A monitorização de cada PAM irá incidir na concretização efetiva 
destas medidas e será realizada pela comissão de monitorização do plano de melhoria da 
EOA. 

8. Deve indicar-se, sempre, a constituição da equipa responsável pela implementação do plano 
de ação de melhoria. 

9. Após preenchimento da ficha PAM, no nome do documento deve adotar-se o formato do 
modelo, alterando apenas a alínea atribuída. 
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10. O documento deve ser descarregado pelo representante do GAD/nível de ensino para a 
pasta partilhada no Google Drive, na subpasta relativa à área respetiva, devendo ser 
informado o respetivo coordenador. 

11. O coordenador de cada área prioritária deve verificar o preenchimento de cada ficha e 
informar a EOA dos PAM em fase de execução. 

12. A versão oficial de cada PAM será, sempre, aquela existente na pasta partilhada. Qualquer 
modificação que se pretenda realizar deve ser concretizada/atualizada nesse documento. 

 

Equipa do Observatório do Agrupamento (EOA) 

Comissão de monitorização do Plano de Melhoria 

 
 
 
 
 
 
 
6. ANEXOS (Fichas dos 5 Planos de Ação de Melhoria prioritários em 2019-
2020) 

 



PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã             Código do PAM: PAM A1/19_20 

 

Designação do PAM/ 
Problema alvo da ação:  
 

PAM  A1 Metodologias de autoregulação (colocar nome do PAM) 

Alínea relativa ao problema: a) Impacto da autoavaliação 
(colocar designação do problema) 

Âmbito  Pedagógico   Administrativo 
 Comunicação  Relações Externas 
 Outro:________________________ 

 
 

Problema(s)/Descrição da Ação/Impacto Fatores críticos de sucesso/Constrangimentos Critérios de Sucesso do Plano de Melhoria 
1. Consolidação de uma metodologia sustentada de 

autoavaliação, abrangendo os processos de ensino e de 
aprendizagem, de forma a potenciar o seu impacto na 
melhoria do desenvolvimento do Agrupamento nos 
diferentes domínios dos serviços prestados. 

2. Introdução de práticas sistemáticas de reflexão sobre os 
resultados da autoavaliação, incluindo a elaboração, a 
implementação e a monitorização dos planos de melhoria. 

 
1. Aprovação, pelo Conselho Pedagógico, de planos de ação de 

melhoria e respetiva calendarização num plano de melhoria 
do AEL.  

2. Articulação entre coordenador de cada PAM e as equipas 
operacionais. 

 

1. planificar ações de melhoria, em cada ano letivo, para pelo 
menos 60% dos pontos fracos diagnosticados pelo RA 

2. 80% dos PM implementados concretizam entre 75 a 80% 
dos seus objetivos e/ou metas 

3. atribuição ao AEL de um selo de qualidade educativa até ao 
final do horizonte de três anos de vigência do PEA. (L4, n.º 
3 do PEA) 

4. produzir e aplicar instrumentos de recolha e análise de 
dados e sua divulgação 

Coordenador da Ação Equipa Operacional Data de Início e de conclusão 

José Leonardo EOA (Equipa do Observatório do Agrupamento) Início: 13/09/2019                 Conclusão: 31/07/2020 

Atividade(s) corretiva(s) e resultado(s) esperado(s) Cronograma das Atividades da Ação Meios a afetar para a concretização das ações 
1. Proposta das áreas que devem ser alvo de planos de ação 

de melhoria pela EOA. 
2. Rever modelos de recolha e de análise de dados, de forma 

mais ajustada ao atual modelo da AAE/IGEC, que assegure 
a monitorização mais sistemática e reflexiva dos indicadores 
de funcionamento do AEL em 19-21;  

3. Adaptar/criar modelos de recolha de dados adaptados às 
recolha dos indicadores em todas as dimensões sob 
observação; 

4. Monitorização da elaboração e execução dos planos de 
ação pela EOA.  

5. Avaliação dos planos de ação de melhoria executados 
neste ano letivo 

1.  (13/09/2019) 
2.  (09/12/2019) 
3.  (início do 2.º e 3.º períodos) 
4.  (julho de 2020)  
5.  (julho de 2020) 

 Em Execução 
 

Ações precedentes:  
 
 
Relatórios/Autoavaliação 
2016/17, 2017/18; 
2018/19 

Recursos humanos 
- Docentes e pessoal não docente envolvidos nos planos de 
ação de melhoria a implementar e aprovados pelo CP 
 
 
Recursos materiais/financeiros 
- Fotocópias e impressão de documentos 
  
  

 
Data da elaboração: 15 / 01/ 2020 Versão: 01/2020 
 
Avaliação 
Cumprimento dos prazos Cumprimento das metas Resultados alcançados 

 Cumprido   Não cumprido  Não cumprido     Cumprido parcialmente     Cumprido  Não atingiu  Dentro do Esperado  Superou 
 



PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã             Código do PAM: PAM L2 , a)/19_20 

Designação do PAM/ 
Problema alvo da ação:  

PAM  L2  - Valorização das lideranças intermédias 

Âmbito  Pedagógico   Administrativo 
 Comunicação  Relações Externas 
 Outro: Organizacional 

 
 

Problema(s)/Descrição da Ação/Impacto Fatores críticos de sucesso/Constrangimentos Critérios de Sucesso do Plano de Melhoria 
1. Problemas de eficiência e de eficácia das estruturas 

pedagógicas, na articulação vertical e na articulação 
horizontal, no planeamento e nas estratégias de avaliação 
das aprendizagens. 

2. Participação, por vezes, pouco ativa das lideranças 
intermédias nas decisões do AEL, através de propostas 
apresentadas aos órgãos do AEL. 

3. Pouca clareza na orientação das atividades para a 
concretização dos objetivos e metas do PEA 19-21. 

4. Baixa articulação entre estruturas pedagógicas na definição 
de metodologias de trabalho e de comunicação interna. 

São fatores críticos de sucesso: 
1. Coordenadores e DT: 
a) Assunção plena da função de líder intermédio, procurando 

melhorar as capacidades de orientação das atividades, da 
delegação de tarefas, do apoio às diferentes necessidades 
dos docentes, do reconhecimento/ responsabilização pelos 
resultados alcançados. 

b) Maior capacidade de mobilização dos docentes que 
integram as estruturas educativas e grupos de trabalho. 

c) Mais supervisão do trabalho dos docentes que integram a 
estrutura pedagógica/ grupo de trabalho e contributos para 
a avaliação de desempenho docente. 

d) Aumento da autoformação e formação no âmbito da 
liderança pedagógica. 

2. Docentes: 
a) Maior foco nos objetivos comuns e abertura para a 

mudança, a inovação, a simplificação de procedimentos e a 
melhoria contínua. 

b) Contributo para boas relações interpessoais e de trabalho 
em equipa. 

c) Melhor orientação do seu trabalho para os objetivos comuns 
do AEL e para a prestação de um bom serviço educativo. 

São constrangimentos: 
a) a desmotivação dos docentes devido à condições laborais; 
b) a falta de recursos e meios disponibilizados ao AEL pela 

Tutela que contribuam para simplificar burocracias e centrar 
a ação da escola, dos docentes e da direção, na ação 
pedagógica; 

c) a falta de recursos financeiros para a dinamização de 
atividades e melhoria das condições de trabalho e de 
aprendizagem. 

1. Número de propostas de melhoria para a simplificação de 
procedimentos e documentos de suporte a atividade 
pedagógica e administrativa. 

2. Melhoria das relações interpessoais e da comunicação 
interna. 

Coordenador da Ação Equipa Operacional Data de Início e de conclusão 

Pedro Balhau Conselho Pedagógico 

 

 

 

Início: 26/01/2020                 Conclusão: 31/07/2020 



PLANO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/ 2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã                                       Código do PM: L2/19_20 

 
 

Atividade(s) corretiva(s) e resultado(s) esperado(s) Cronograma das Atividades da Ação Meios a afetar para a concretização das ações 
1. Reuniões com lideranças intermédias para preparação de 

momentos de planificação e de avaliação, para auscultação 
das propostas e planos de ação de melhoria. 

2. Revisão e documentação dos procedimentos internos e dos 
documentos de suporte com o apoio das lideranças 
intermédias, para uma simplificação e desmaterialização. 

3. Formação para as lideranças intermédias e com a equipa dos 
SA. 

4. Implementação da intranet e melhoria dos dossiers digitais e 
uso da Google Drive e do GIAE em todos os ciclos. 

Espera-se uma melhoria da capacidade de planeamento intra e 
interdisciplinar, o aumento da qualidade das relações 
interpessoais e a simplificação/ redução da sobrecarga 
administrativa mediante a eliminação de procedimentos 
desnecessários. 

1.  Ao longo do ano, mínimo 1 por 
período. 
2.  Ao longo do ano. 
3.  Ao longo do ano, de acordo com 
plano de formação interno e o plano do 
CFAE. 
4.  Ao longo do ano.  
 
 Em Execução 
 
 
 

Ações precedentes:  
 

Recursos humanos 
- Coord. dos Departamentos e dos Conselho de Docentes, Coord. 
dos DT, Coord. dos GAD, Diretores de Turma, Coord. Técnico e 
Coord. Operacional. 
- Coord. dos Grupos de trabalho. 
 
Recursos materiais/financeiros 
- Fotocópias e impressão de documentos. 
- Licença software intranet e servidores mais eficientes. 
- Rentabilização de recursos de software existentes e de 
software livre. 
- Financiamento para execução do plano de formação interno. 

 
Data da elaboração: 15 / 01/ 2020 Versão: 01/2020 

 
Avaliação 
Cumprimento dos prazos Cumprimento das metas Resultados alcançados 

 Cumprido   Não cumprido  Não cumprido     Cumprido parcialmente     Cumprido  Não atingiu  Dentro do Esperado  Superou 
 



PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã             Código do PAM: PAM S2, a)/19_20 

Designação do PAM/ 
Problema alvo da ação:  

PAM  S2  Aprendizagens inovadoras 

Âmbito  Pedagógico   Administrativo 
 Comunicação  Relações Externas 
 Outro:________________________ 

 
 

Problema(s)/Descrição da Ação/Impacto Fatores críticos de sucesso/Constrangimentos Critérios de Sucesso do Plano de Melhoria 
1. Necessidade de criar ambientes de aprendizagem mais 

estimulantes e interativos, nos quais os alunos são mais 
ativos e envolvem-se na construção dos saberes e no 
desenvolvimento das duas competências. 

2. Necessidade de tornar as aprendizagens mais significativas 
e contextualizadas no munda e vida humana, para que os 
alunos compreendam a importância do conhecimento. 

3. Necessidade de melhorar as competências de resolução de 
problemas, de pesquisa e seleção da informação, da 
criatividade, do uso da TIC enquanto ferramentas de 
aprendizagem. 

4. Rentabilizar as tecnologias e os projetos disponíveis no AEL 
que propiciam ambientes inovadores. 

5. Mobilizar os docentes para um desenvolvimento curricular 
mais transdisciplinar, mais prático, que coloque o aluno no 
centro da ação dos processo de ensino-aprendizagem. 

São fatores de sucesso: 
Docentes: 
a) Capacidade de interpretar e de ajustar o currículo às 

caraterísticas dos alunos, sem prejuízo do rigor e do 
cumprimento das aprendizagens essenciais e perfil do aluno 
à saída da escolaridade obrigatória, bem como das metas 
do Projeto Educativo 19-21. 

b) Capacidade de trabalhar de forma transdisciplinar e com um 
bom equilíbrio entre aulas mais expositivas e aulas mais 
práticas e que os alunos sejam mais participantes. 

c) Capacidade e incluir nas atividades novas metodologias 
ativas e recursos didáticos tecnológicos. 

d) Envolvimento em projetos externos que possam concorrer 
para as aprendizagens inovadoras 

Escola: 
a) Assegurar o funcionamento de Internet e operacionalidade 

de equipamentos TIC; 
b)  
c) Pesquisar e apoiar iniciativas que promovam as 

aprendizagem inovadoras. 
Os constrangimentos: 
a) Resistência à mudança e a práticas educativas e de 

avaliação instaladas. 
b) Falta de apoio e incentivo interpares para a experimentação 

e a partilha de atividades inovadoras. 
c) Falta de recursos e espaços que potenciem atividades 

inovadoras. 

1. Alteração da lógica exclusiva dos resultados para a lógica dos 
impactos nas aprendizagens dos alunos (alteração da cultura 
organizacional) 

2. Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 
3. Aumento da motivação dos alunos para as aprendizagens. 
4. Aumento do envolvimento dos alunos na planificação e na 

avaliação das suas aprendizagens. 
5. Aumento da participação e projetos 
6. Existência da partilha de recursos e atividades entre docentes 

do AEL. 
 

Coordenador da Ação Equipa Operacional Data de Início e de conclusão 

Maria Odete Rodrigues Docentes que se proponham a desenvolver atividades 
inovadoras. 

Início: 15/01/2020                 Conclusão: 31/07/2020 

Atividade(s) corretiva(s) e resultado(s) esperado(s) Cronograma das Atividades da Ação Meios a afetar para a concretização das ações 
1. Promover junto dos CD e GAD a importância das atividades 

inovadoras, baseadas na metodologia da resolução de 
problemas, no desenvolvimento das capacidades de 
raciocínio indutivo, metodologia de projetos, em atividades 
com caráter prático e exploratório. 

2. Recolher junto dos professores atividades / intenções de 
desenvolver atividades inovadoras. 

1.  No 2º período 
2.  No 2º e 3º períodos 
3.  Ao longo do ano 
4.  Ao longo do ano  
5.  Ao longo do ano 
6.  Ao longo do ano 

Ações precedentes:  
 
Relatório IGEC. 
 
Relatório de 
Autoavaliação do AEL. 
 

Recursos humanos 
- Docentes das várias áreas disciplinares. 
 
Recursos materiais/financeiros 
- Recursos didáticos existentes e recursos dos projetos CAPA e 
CASA. 
 



PLANO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã                         Código do PM: S2/19_20 

 
 

3. Encontros de partilha de projetos e boas práticas. 
4. Formação e divulgação de formação para nas temáticas 

 
. 

5. Aproveitar recursos e projetos existentes orientados para os 
ambientes inovadores. 

6. Recolher informação para partilhar na intranet do AEL numa 
perspetiva de autoformação e facilitação na 
reutilização/adaptação de atividades inovadoras.  

7. Identificar as possibilidades de implementação de um plano 
de inovação Portaria nº 181/2019. 

8. Candidaturas a programas ERASMUS, Etwinning e outros.  

7.  Até 3 de março 
8.  Nos prazos fixados nos 
 avisos de candidatura 
 
 
 Em Execução 
 
 

Projeto Educativo 19-
21 

Outros Recursos: 
- Plataformas de projetos (p.ex: Etwinning) 
 
  

 
Data da elaboração: 15 / 01 / 2020 Versão: 01 / 2020 

 
Avaliação 
Cumprimento dos prazos Cumprimento das metas Resultados alcançados 

 Cumprido   Não cumprido  Não cumprido     Cumprido parcialmente     Cumprido  Não atingiu  Dentro do Esperado  Superou 
 



PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã             Código do PAM: S3 /19_20 

Designação do PAM/ 
Problema alvo da ação:  

PAM  S3  Intervisão das práticas docentes 

Âmbito  Pedagógico   Administrativo 
 Comunicação  Relações Externas 
 Outro:________________________ 

 
 

Problema(s)/Descrição da Ação/Impacto Fatores críticos de sucesso/Constrangimentos Critérios de Sucesso do Plano de Melhoria 
1. Ausência de práticas de intervisão da prática letiva visando a 

partilha de boas práticas e a inovação nas atividades de 
ensino-aprendizagem. 

2. Manutenção de prática letiva em sala de aula, não 
 enquanto 

processo organizado e promotor do desenvolvimento 
profissional dos docentes e do sucesso escolar. 

3. Falta de envolvimento e estímulo das lideranças intermédias 
na implementação de práticas de trabalho colaborativo entre 
docentes. 

São fatores de sucesso: 
Docentes: 
a) Abertura ao trabalho colaborativo entre pares em contexto 

de sala de aula/atividades das disciplinas. 
b) Autoformação em práticas de intervisão e de 

desenvolvimento profissional. 
c) Capacidade de partilha, de análise crítica construtiva. 
d) Existência de dinâmicas de compreensão e de interajuda e 

elevado sentido de ética profissional. 
Escola: 
e) Facilitação na gestão dos horários para permitir a intervisão. 
f) Apoio das lideranças intermédias aos docentes que queiram 

integrar as práticas de intervisão. 
Os constrangimentos poderão ser: 
a) Diferentes conceções sobre o ensino e as práticas letivas. 
b) Horários dos docentes. 
c) Reduzido número de horas para trabalho de 

estabelecimento/ trabalho Individual de alguns docentes. 
d) Associação da intervisão à ADD ou às finalidades de 

supervisão. 

1. Nº de docentes envolvidos 
2. Nº de sessões realizadas (aulas observadas; encontro de 

partilhas) 
3. Aumento da perceção do trabalho colaborativo entre docentes, 

conforme previsto no Projeto Educativo 19-21. 
4. Melhoria da cultura de reflexão sobre as boas práticas 

educativas, conforme previsto no PE 19-21. 
5. Melhoria do ambiente organizacional e das inter-relações 

pessoais e profissionais. 
6. Impacto no sucesso educativo dos alunos 
7. Aumento da análise e partilha nos GAD nos departamentos 

curricular das boas práticas e dos resultados das observações, 
valorizando os docentes envolvidos. 

8. Partilha, divulgação e valorização das boas práticas 
pedagógicas entre os docentes 

Coordenador da Ação Equipa Operacional Data de Início e de conclusão 

Maria Manuela F R Gonçalves Falta identificar docentes pelo  Início: 15/01/2020                 Conclusão: 31/07/2020 

Atividade(s) corretiva(s) e resultado(s) esperado(s) Cronograma das Atividades da Ação Meios a afetar para a concretização das ações 
1. Reunião do diretor do AEL com os coordenadores de 

departamento e a equipa operacional, para definição das linhas 
gerais do processo de intervisão. 

2. Realização de reuniões de departamento e dos GAD visando 
a contextualização e explicação da ação de melhoria. 

3. Elaboração de um guião orientador da operacionalização nas 
atividades de intervisão. 

4. Elaboração de um instrumento de registo para observação da 
prática letiva. 

5. Atividades de observação de aulas entre pares, em regime 
voluntário, ao longo do ano. 

6. Partilha e reflexão, entre docentes, no GAD e em 
departamento, sobre as boas práticas observadas. 

7. Identificação de recursos de apoio, áreas de formação e 
formadores para apoiar a implementação desta melhoria. 

1.  No 2º período 
2.  No 2º e 3º períodos 
3.  No 2º período 
4.  No 2º período  
5.  No 2º e 3º períodos 
6.  Ao longo do ano 
7.  Ao longo do ano 
 
 Em Execução 
 
 

Ações precedentes:  
 
Relatório IGEC. 
 
Relatório de 
Autoavaliação do AEL. 
 
Projeto Educativo 19-
21 

Recursos humanos 
- Docentes que se proponham envolver nas atividades de 
intervisão, e respetivos coordenadores de departamento e 
representantes dos GAD. 
 
Recursos materiais/financeiros 
- Fotocópias. 
- Apoio logístico para realização de reuniões/encontro de 
partilha. 
- Apoio para ações de formação. 
 
 
  



PLANO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã                         Código do PM: S2/19_20 

 
 

 
 

Data da elaboração: 15 / 01 / 2020 Versão: 01 / 2020 
 

Avaliação 
Cumprimento dos prazos Cumprimento das metas Resultados alcançados 

 Cumprido   Não cumprido  Não cumprido     Cumprido parcialmente     Cumprido  Não atingiu  Dentro do Esperado  Superou 
 



PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã             Código do PAM: PAM R1   , a)/19_20 

Designação do PAM/ 
Problema alvo da ação:  

PAM  R1 - Resultados Escolares 

Alínea relativa ao problema: a) Melhoria dos resultados escolares  

Âmbito:  Pedagógico   Administrativo 
 Comunicação  Relações Externas 
 Outro:________________________ 

 
 

Problema(s)/Descrição da Ação/Impacto Fatores críticos de sucesso/Constrangimentos Critérios de Sucesso do Plano de Melhoria 
1. Resultados escolares (taxa de sucesso e qualidade do 

sucesso) não alinhados com as metas inscritas no Projeto 
Educativo 19-21. 

2. Resultados das provas nacionais, em algumas turmas e 
anos de escolaridade, que evidenciam lacunas nalguns 
domínios de aprendizagem e competências ou que estão 
abaixo dos referenciais nacionais. (fontes: RIPA; REPA; 
Infoescolas) 

3. Avaliação interna do ensino secundário com desfasamento 
acentuado inferior comparativamente a outras escolas com 
desempenho idêntico nos exames nacionais (fonte: 
Infoescolas) 

4. Existência de algumas assimetrias entre anos de 
escolaridade/ escolas do AEL nalguns domínios de 
aprendizagem e competências, nomeadamente no 1º ciclo 
do ensino básico. 

São fatores críticos de sucesso: 
1. Envolvimento dos docentes: 

a. Ajustamento das estratégias de ensino-aprendizagem 
em função das caraterísticas dos alunos. 

b. Adequação e diversificação dos instrumentos de 
avaliação, e na melhoria do feedback do desempenho 
dos alunos numa perspetiva formativa. 

c. Recolha e análise (pelo CT e GAD) mais regular dos 
dados da evolução das aprendizagens dos alunos, 
implementando ações corretivas se necessário. 

2. Envolvimento dos Coord. de DT e dos Coord. de Ano: 
a. Uniformização e melhoria dos documentos resumo dos 

resultados escolares. 
b. Acompanhamento da evolução e recomendações. 

3. Envolvimento dos GAD e CD: 
a. Exploração das possibilidades educativas do DL54/2018 

e do DL55/2018 para a promoção do sucesso. 
b. Análise da informação disponível (relatórios EOA, RIPA, 

REPA, Infoescolas) para identificar fragilidades nas 
competências e saberes, assumindo-as como áreas 
prioritárias de intervenção, com metas e prazos 
definidos. 

c. Melhor articulação e trabalho de planificação vertical e 
horizontal entre as estruturas de orientação pedagógica 
(CD, GAD, CT). 

4. Envolvimento dos alunos e pais: 
a. Cumprimento das tarefas e estratégias de recuperação 

para a melhoria das aprendizagens 
b. Acompanhamento pelos pais do trabalho na escola e em 

casa. 
Os constrangimentos identificados são:  
- insuficiência dos recursos do apoio educativo no 1º CEB e 
turmas com elevado número de alunos e alocação de docentes 
para substituição de ausências de docentes. 
- falta de espaços e condições para estudo nas escolas devido à 
sobrelotação. 
 
 
 

1. Atingir ou superar, em termos médios, as metas estabelecidas 
no PEA 19-21. 

2. Redução do desfasamento da avaliação interna no Ensino 
Secundário. 

3. Melhoria dos resultados nas provas e exames nacionais nas 
turmas/disciplinas que têm resultados abaixo das médias 
nacionais ou desfasados de outras escolas do AEL. 

4. Melhoria das metodologias de ensino-aprendizagem e da 
avaliação das aprendizagens, reforçando a vertente formativa, 
com melhoria dos resultados escolares. 



PLANO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/ 2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã                          Código do PM: PAM R1   , a)/19_20 

 
 

Coordenador da Ação Equipa Operacional Data de Início e de conclusão 

Susana Lucas Coordenadores dos Grupos de Área Disciplinar, Coord. do 1º 
CEB, Coord. dos Diretores de Turma, docentes das turmas com 
resultados abaixo dos referenciais 

Início: 15/01/2020                 Conclusão: 30/06/2020 

Atividade(s) corretiva(s) e resultado(s) esperado(s) Cronograma das Atividades da Ação Meios a afetar para a concretização das ações 
1. Análise, nos CT, GAD e CD do 1ºCEB, dos resultados 

escolares, comparando-os com período homólogo do ano 
anterior e com as metas inscritas no PEA 19-21. 

2. Análise dos resultados dos REPA e dos RIPA, comunicação 
aos EE quando aplicável e elaboração de relatório síntese 
para apresentar ao CP. 

3. Apresentação pelos GAD/CD e CT de propostas de 
melhorias de resultados. 

4. Implementação das estratégias para a promoção do sucesso 
educativo e melhoria das metodologias de avaliação das 
aprendizagens, assim como para aumento do feedback aos 
alunos. 

5. Gestão de apoios educativos, coadjuvações e tutorias mais 
ajustados e com medição do impacto. 

6. Reforço na responsabilização dos alunos e dos pais para um 
trabalho mais articulado escola-família na superação das 
dificuldades. 

7. Comparação no final de cada período escolar do impacto das 
medidas adotadas nas áreas disciplinares/turmas 
identificadas. 

Espera-se uma melhoria global dos resultados escolares e a 
redução das assimetrias entre escolas. 

1.  1 mês após o final do 1º período 
    1 mês após o final do 2º período 
    1 mês após o final do 3º período 
2.  1 mês após a disponibilização dos  
        RIPA e dos REPA  
3.  Quando analisados os dados e 
definidas as estratégias para o período 
escolar 
4.  Ao longo do ano escolar 
5.  Ao longo do ano escolar 
6.  Ao longo do ano escolar 
7.  No final de cada período escolar 
 
 
 Em Execução 
 

Ações precedentes: 
 
Resultados escolares 
últimos 3 anos. 
 
Relatório de Avaliação 
Externa da IGEC. 
 
Resultados RIPA e 
REPA. 
 
Dados Infoescolas. 
 

Recursos humanos 
- Docentes Titulares de Turmas e Docentes dos Conselhos de 
Turma em que se verifiquem necessário melhorias nos resultados 
escolares. 
- Docentes com serviço de apoio educativo e tutorias. 
 
Recursos materiais/financeiros 
- Fotocópias e impressão de documentos. 
- Rentabilização de recursos didáticos existentes (Bibliotecas, 
materiais do GAD, recursos dos projetos CASA e CAPA, Equipa 
Multidisciplinar, CAA) 
 
  

 
Data da elaboração: 15/ 01/ 2020 Versão:  01/2020 

 
Avaliação 
Cumprimento dos prazos Cumprimento das metas Resultados alcançados 

 Cumprido   Não cumprido  Não cumprido     Cumprido parcialmente     Cumprido  Não atingiu  Dentro do Esperado  Superou 
 



PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   2019/2020         Escola: Agrupamento de Escolas da Lousã             Código do PAM: PAM R1, a)/19_20 

Designação do PAM/ 
Problema alvo da ação:  
 

PAM  Resultados escolares (colocar nome do PAM) 

Alínea relativa ao problema: a) Provas de Aferição  2ºano 
(colocar designação do problema) 

Âmbito  Pedagógico   Administrativo 
 Comunicação  Relações Externas 
 Outro:________________________ 

 
 

Problema(s)/Descrição da Ação/Impacto Fatores críticos de sucesso/Constrangimentos Critérios de Sucesso do Plano de Melhoria 
1. Resultados ligeiramente abaixo da média nos 

domínios da Leitura, Iniciação à Educação 
Literária e Escrita; 

2. Desempenho um pouco abaixo da média em 
alguns domínios da componente de Estudo do 
Meio; 

3. Baixo desempenho nas Expressões Artísticas 
(Musical, Dramática e Plástica) e nas 
Expressões Físico-Motoras. 

 

-Extensão dos Programas; 
-Número elevado de alunos por turma; 
-Complexidade/Tipologia das provas; 
-Horário/Duração das provas; 
-Falta de materiais e de espaços adequados às atividades 
de expressões. 

Aumento de pelo menos 1 ponto percentual da média dos 
resultados obtidos na avaliação externa, no âmbito dos 
resultados escolares.  
 

Coordenador da Ação Equipa Operacional Data de Início e de conclusão 

Susana Lucas Professores titulares de turma do 3.º ano de escolaridade. Início: 06/01/2020                 Conclusão: 31/07/2021 

Atividade(s) corretiva(s) e resultado(s) esperado(s) Cronograma das Atividades da Ação Meios a afetar para a concretização das ações 
1.Promoção de mais momentos de leitura autónoma 

esenvolvimento 
da criatividade, imaginação, enriquecimento de 

 
.Desenvolvimento do gosto pela escrita, através da 
descrição de uma sequência de imagens, descrição de 
uma pintura, de desenhos elaborados pelos alunos 
(oficina de escrita), reconto de textos e histórias, 
elaboração de textos, com recurso a chuva de ideias e 
ou mapas conceptuais. 
 
2.Visitas a algumas instituições locais para compreensão 
das suas funções; 
.Promoção de trabalhos de pesquisa (em grupo ou a 
pares) sobre os conteúdos em estudo e sua 
apresentação à turma, em vários suportes; 
.Reforço da realização de experiências com materiais e 
objetos. 
 

1.  Final do 2º período 
 
2.  Final do 3º período 
 
3.  Final do 3º período  

 
Em Execução 

Ações precedentes:  
 

Recursos humanos 
-Direção do AEL, Coordenadores de Escolas e 
professores. 
 
 
Recursos materiais/financeiros 
-Fotocópias e impressão de documentos; 
-Materiais adequados às atividades de Expressão Musical 
(instrumentos musicais) e Físico-Motora (arcos, raquetas, 
bolas, cordas, colchões, plintos, trampolins, bancos 

 
 
  



PLANO DE MELHORIA
 

Ano letivo:   20__/20__         Escola: _____________________________________             Código do PM:________/_____ 

 
 

3. Realização de atividades de expressão livre nas áreas 
das Expressões Artísticas, com o objetivo de 
desenvolver a criatividade; 
.Existência de aulas coadjuvadas nas áreas das 
Expressões, especificamente na Expressão Físico- 
-Motora. 
 

 
Data da elaboração: 12/ 12/ 2019 Versão: 1/2019 

 
Avaliação 
Cumprimento dos prazos Cumprimento das metas Resultados alcançados 

 Cumprido   Não cumprido  Não cumprido     Cumprido parcialmente     Cumprido  Não atingiu  Dentro do Esperado  Superou 
 


