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INTRODUÇÃO 

O Plano de Melhoria do Agrupamento de Escolas de Tábua reflete o percurso de 

consciencialização crítico-reflexiva resultante do processo de avaliação interna e da 

ação inspetiva realizada pela equipa de avaliação da IGEC, ocorrida em novembro de 

2016. Assim, este plano incide na resposta concertada do Agrupamento face às áreas 

identificadas pela Avaliação Externa e pela equipa de avaliação interna, com definição 

das áreas de prioridade, das metas e dos prazos de execução de modo a tornar-se um 

processo sustentado e aberto a uma leitura crítica, ajustada às necessidades 

emergentes, aliando o trabalho em equipa com a capacidade de construção coletiva e 

inovadora. 

Identificados os pontos fortes e as áreas de melhoria, importa agir com sentido de 

responsabilidade comprometida no sucesso dos alunos (quer a nível dos resultados, 

quer a nível dos processos). O autoconhecimento proporcionado impulsionará a 

melhoria dos processos e os resultados da ação educativa e subsequentemente o 

desempenho do Agrupamento, contribuindo para uma maior qualidade, eficiência e 

eficácia do mesmo. 
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EIXO DE INTERVENÇÃO / AÇÕES 

EIXO 1 – Indisciplina: 

• Combate à indisciplina em contexto de sala de aula; 

• Combate à indisciplina fora do contexto de sala de aula; 

• Melhoria dos padrões de comportamento dos alunos. 

Eixo 2 – Imagem do Agrupamento 

• Divulgação de atividades. 

Eixo 3 – Articulação 

• Articulação vertical; 

• Articulação horizontal. 
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FICHAS DE AÇÃO DE MELHORIA DO EIXO 1 

 

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Combate à indisciplina em contexto de sala de aula. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Professor titular de turma / Diretor de turma. Conselho de docentes / turma. 

Aspetos a Melhorar 

- Os alunos devem preservar mais as escolas do Agrupamento relativamente à higiene e 
conservação dos espaços e equipamentos (padrões de comportamento a exigir aos 
alunos); 

- Cumprir as regras de convivência no espaço escolar. 

Descrição da ação de melhoria 

Adoção de medidas concretas de atuação em sala de aula. 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Adotar medidas concertadas entre todos os elementos do conselho de docentes / 
turma; 

- Permitir que, perante o mesmo comportamento, seja aplicada a mesma medida: 
repreensão oral/escrita; informação ao diretor de turma; participação da ocorrência 
escrita, em casos graves de indisciplina. 

Atividades a realizar 

Estabelecer, em conselho de docentes / turma e com menção obrigatória em ata, as 
medidas a adotar por todos os elementos do conselho de docentes / turma, por 
exemplo: utilização de telemóveis, recusa em realizar as tarefas da aula (identificadas 
como as mais frequentes da análise das participações de ocorrências disciplinares 
apresentadas). 

Resultado(s) a alcançar 

- Diminuir em 20% as situações de indisciplina em sala de aula; 

- Diminuir em 10% o número de situações reportadas relativas a danos materiais; 

- Manter sistematicamente o asseio dos espaços escolares interiores. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

Empenho de docentes e não docentes Setembro 2017. 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Dificuldade em aferir as medidas mais adequadas 
e eficazes a implementar em cada uma das turmas; 

- Subjetividade na avaliação do nível de gravidade 
das situações, condicionando a uniformidade na 

Final do ano letivo. 
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atuação. 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Direção; diretores de turma; professores titulares 
de turma; professores; assistentes operacionais; 
equipa multidisciplinar. 

Sem custos. 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Revisão: reuniões de conselho de docentes/turma. 

Avaliação: relatório estatístico, das participações disciplinares, por período, elaborado 
pela equipa multidisciplinar. 

 

 

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Combate à indisciplina fora do contexto de sala de aula. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Encarregado operacional. Assistentes operacionais / Docentes 

Aspetos a Melhorar 

- Os alunos devem preservar mais as escolas do Agrupamento relativamente à higiene e 
conservação dos espaços e equipamentos (padrões de comportamento a exigir aos 
alunos); 

- Cumprir as regras de convivência no espaço escolar. 

Descrição da ação de melhoria 

Adoção de medidas concretas de atuação por parte dos assistentes operacionais, nos 
espaços envolventes às salas de aula. 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Adotar medidas concertadas entre todos os assistentes operacionais; 

- Permitir que, perante o mesmo comportamento, seja aplicada a mesma medida: 
repreensão oral; informação ao diretor de turma; participação da ocorrência escrita, em 
casos graves de indisciplina. 

Atividades a realizar 

Estabelecer, em reunião de assistentes operacionais, e com menção obrigatória em ata, as 
medidas a adotar perante determinado tipo de comportamento, por exemplo: violência 
física; violência verbal (insulto dirigido a qualquer elemento da comunidade); danificar 
espaços/equipamentos da escola; deitar lixo para o chão. 

Resultado(s) a alcançar 

- Diminuir 20% o número de situações de indisciplina ocorridas fora da sala de aula; 

- Diminuir 10% o número de situações reportadas relativas a danos materiais; 
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- Manter sistematicamente o asseio dos espaços escolares interiores e exteriores. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

Empenho dos assistentes operacionais e docentes. Início do ano letivo. 

Constrangimentos Data de conclusão 

Subjetividade na avaliação do nível de gravidade 
das situações, condicionando a uniformidade na 
atuação. 

Final do ano letivo. 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Docentes e assistentes operacionais. Sem custos. 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Revisão: observação direta por parte dos funcionários para reajuste das medidas 
definidas. 

Avaliação final: relatório estatístico, das participações disciplinares fora da sala de aula, 
por período, elaborado pela equipa multidisciplinar.  

 

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Melhoria dos padrões de comportamento dos alunos. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

- Presidente da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação; 

- Presidente da Associação de Estudantes. 

- Direção 

- Pais e encarregados de Educação; 

- Associação de Estudantes. 

- Professores titulares / Diretores de 
turma 

Aspetos a Melhorar 

- Os alunos devem preservar as escolas do Agrupamento relativamente à higiene e 
conservação dos espaços e equipamentos (padrões de comportamento a exigir aos 
alunos); 

- Cumprir as regras de convivência no espaço escolar. 

Descrição da ação de melhoria 

Sensibilização dos alunos para a preservação e conservação dos espaços e equipamentos 
escolares, bem como para o cumprimento das regras de convivência no espaço escolar. 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Envolver a Associação de Estudantes na sensibilização dos alunos para a preservação e 
conservação dos espaços e equipamentos escolares; 

- Envolver a Associação de Estudantes na sensibilização dos alunos para a adoção de 
comportamentos que contribuam para a melhoria dos relacionamentos interpessoais 
(aluno-aluno; aluno-funcionário; aluno-professor); 

- Envolver pais e encarregados de educação na sensibilização dos seus educandos para a 
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importância da preservação e conservação dos espaços e equipamentos escolares; 

- Envolver pais e encarregados de educação na sensibilização dos seus educandos para o 
salutar convívio entre os diferentes elementos da comunidade educativa. 

Atividades a realizar 

- Realização de ações de sensibilização dinamizadas pela Associação de Estudantes; 

-Realização de ações de sensibilização, dinamizadas pela Associação de Pais e 
Encarregados de Educação. 

-Realização de uma ação de sensibilização/formação no dia (em hora anterior) da reunião 
com o professor titular de turma/diretor de turma. 

Resultado(s) a alcançar 

- Diminuir em 20% o número de participações de ocorrência disciplinar; 

- Diminuir em 10% o número de situações reportadas relativas a danos materiais; 

- Manter sistematicamente o asseio dos espaços escolares interiores e exteriores. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

Empenho de todos os alunos e pais e encarregados 
de educação. 

Setembro 2017. 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Dificuldade em reunir e mobilizar os alunos; 

- Dificuldade em mobilizar os pais e encarregados 
de educação. 

Final do ano letivo. 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Direção; diretores de turma; professores; 
assistentes operacionais; equipa multidisciplinar; 
pais e encarregados de educação e alunos do 
Agrupamento. 

Sem custos. 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Nº de reparações efetuadas em consequência de danos causados pelos alunos. 

Nº de participações disciplinares fora da sala de aula. 
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA DO EIXO 2 

 

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Divulgação de atividades. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

Representante de disciplina e/ou do 
coordenador do clube/gabinete. 

Professore(s) responsável(eis) pelas 
atividades. 

Aspetos a Melhorar 

- Melhorar a divulgação das atividades junto dos docentes; 

- Melhorar a divulgação das atividades junto do pessoal não docente; 

- Melhorar a divulgação das atividades junto dos encarregados de educação e restante 
comunidade educativa. 

Descrição da ação de melhoria 

Utilização dos meios de comunicação do Agrupamento (página, Facebook e jornal) para a 
divulgação e promoção das atividades realizadas ao longo do ano letivo. 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Melhorar a visibilidade da imagem do Agrupamento; 

- Dar a conhecer a toda a comunidade as atividades realizadas no Agrupamento. 

Atividades a realizar 

- Criação de um grupo de emails (todos os docentes / não docentes) para uso exclusivo 
da divulgação de atividades; 

- Envio de email para o PAAA, informando da realização da atividade: nome da ação, 
calendarização (data e horário), turmas/alunos envolvidos (sala, espaço exterior, etc.) ou 
outras informações relevantes; 

- Elaboração de uma notícia breve, após cada atividade, para ser publicada na página do 
Agrupamento, Facebook e jornal do Agrupamento. 

Resultado(s) a alcançar 

- 100% de atividades divulgadas junto dos docentes através de email; 

- 100% de atividades divulgadas junto dos não docentes através de email; 

-100% de atividades divulgadas na página do Agrupamento, Facebook e jornal do 
Agrupamento. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

Compromisso de todos os promotores/ 
responsáveis; 

Setembro 2017. 

Constrangimentos Data de conclusão 
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Interiorização dos procedimentos necessários à 
divulgação das atividades, por parte dos docentes. 

Final do ano letivo. 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Docentes e não docentes Sem custos. 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Comparar o número de notícias e de emails com o relatório periodal do PAAA. 
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FICHAS DE AÇÃO DE MELHORIA DO EIXO 3 

FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Articulação vertical. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

- Coordenadores de departamento; 

 

- Grupos disciplinares; 

- Professores titulares de turma. 

Aspetos a Melhorar 

O reforço na promoção do trabalho cooperativo dos professores na área interdisciplinar, 
em detrimento do trabalho individual. 

Descrição da ação de melhoria 

Desenvolver a articulação curricular entre os ciclos de escolaridade e dentro da mesma 
área/disciplina que garanta a sequencialidade dos programas curriculares, a continuidade 
da relação pedagógica e a comunicação entre ciclos/disciplinas. 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Aprofundar a articulação vertical, tendo em vista a melhoria da eficácia das práticas 
docentes na superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

- Garantir a sequencialidade dos programas curriculares, a continuidade da relação 
pedagógica e a comunicação entre ciclos; 

- Partilhar experiências pedagógicas entre ciclos de escolaridade e entre 
estabelecimentos de ensino; 

- Promover situações de discussão de opções pedagógico-didáticas, tendo em vista a 
otimização do processo ensino-aprendizagem; 

- Fomentar o trabalho colaborativo entre os professores; 

- Contribuir para a formação contínua dos docentes do agrupamento; 

- Melhorar os resultados dos alunos.  

Atividades a realizar 

- No início do ano letivo, realizar-se-á a reunião de transição de ciclo (por ciclo/disciplina), 
na qual os educadores/professores referenciam, caso a caso, as caraterísticas dos alunos 
em termos de comportamento e aprendizagem; 

- Reuniões de departamentos e de trabalho colaborativo dos diferentes grupos 
disciplinares; 

- Elaboração de uma ficha de articulação entre ciclos (em anexo) que vise a transmissão 
de informação entre anos de escolaridade e entre ciclos, por disciplina; 

- Uniformização de documentos, estratégias e procedimentos; 

- Realização de atividades de caráter pedagógico/cultural que envolvam os vários ciclos 
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de escolaridade, em que cada grupo disciplinar deve apresentar propostas de atividades 
(dias culturais); 

- Organização de visitas de estudo dos alunos (pré-escolar e 1º ciclo) às escolas dos ciclos 
sequenciais para se familiarizarem com o novo espaço escolar; 

- No final do ano letivo, realizar-se-á uma reunião de articulação (por ciclo/disciplina) 
para balanço das atividades letivas desenvolvidas (ex: conteúdos lecionados/não 
lecionados – elaboração da ficha de articulação entre ciclos; preparação das avaliações 
diagnósticas - matriz). 

Resultado(s) a alcançar 

- Aumentar a transmissão de informações de modo a garantir a sequencialidade dos 
conteúdos das mesmas disciplinas e disciplinas afins, entre ciclos (ficha de articulação 
entre ciclos); 

- Melhorar os resultados escolares, em especial no 1º ano de cada ciclo; 

- Cada grupo disciplinar deve apresentar, pelo menos 1, proposta de atividade (dias 
culturais); 

- Organizar pelo menos uma visita dos alunos do pré-escolar e 4º ano à escola sede. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

Articulação entre grupos disciplinares dos 
diferentes ciclos. 

Setembro 2017. 

Constrangimentos Data de conclusão 

Adequação das planificações, de forma a permitir a 
participação de todos nas atividades. 

Julho 2018. 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Docentes. Sem custos. 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Revisão: reuniões de articulação curricular entre ciclos. 

Avaliação: evolução dos resultados escolares, em especial no 1º ano de cada ciclo; 
contabilização do número de atividades no âmbito dos dias culturais. 
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

Articulação horizontal. 

Coordenador da ação Equipa operacional 

- Coordenadores de departamento; 

- Coordenadores dos diretores de turma. 

- Representantes disciplinares; 

- Grupos disciplinares; 

- Diretores de turma/docentes titulares 

Aspetos a Melhorar 

O reforço na promoção do trabalho cooperativo dos professores na área interdisciplinar, 
em detrimento do trabalho individual. 

Descrição da ação de melhoria 

- Desenvolver a articulação entre as disciplinas do mesmo ano de escolaridade no que diz 
respeito ao desenvolvimento de atividades conjuntas; 
- Desenvolver, ao longo do ano letivo, a articulação curricular dentro da mesma disciplina 
e ano de escolaridade (elaboração conjunta de material pedagógico: fichas de trabalho, 
testes, entre outros; balanço do cumprimento das planificações e eventual revisão das 
mesmas). 

Objetivo(s) da ação de melhoria 

- Aprofundar a articulação horizontal, tendo em vista a melhoria da eficácia das práticas 
docentes na superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos; 
- Partilhar experiências pedagógicas entre docentes; 
- Promover situações de discussão de opções pedagógico-didáticas, tendo em vista a 
otimização do processo ensino-aprendizagem; 
- Fomentar o trabalho colaborativo entre os professores; 
- Contribuir para a formação contínua dos docentes do agrupamento; 
- Melhorar os resultados dos alunos.  

Atividades a realizar 

- Planificação, nos conselhos de docentes/turma, de atividades de interdisciplinaridade 
ajustados à especificidade e interesses dos alunos; 
- Reformulação das atividades presentes no PAA, com vista à atualização do campo 
“interdisciplinaridade”, após a realização dos conselhos de turma intercalares;  
- Uniformização de documentos, estratégias e procedimentos; 
- Promoção de atividades do Projeto de Educação para a Saúde/Educação Sexual 
(PES/ES), segurança rodoviárias e riscos, educação financeira, cidadania, 
desenvolvimento, … 

Resultado(s) a alcançar 

- 40% das atividades planificadas/realizadas nas turmas devem promover a 
interdisciplinaridade; 
- 30% das atividades do PAA devem promover a articulação entre turmas; 
- Todos os conselhos turmas devem implementar atividades no âmbito do PES/ES e da 
cidadania.  

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Articulação entre os docentes dos conselhos de Setembro 2017. 
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turma (interdisciplinaridade); 

- Articulação entre as(os) educadoras/docentes 
dos grupos disciplinares (articulação entre turmas). 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Dificuldade na conciliação horária entre 
educadoras/docentes para reuniões conjuntas; 

- Dificuldade em mensurar os resultados a 
alcançar. 

Final do ano letivo. 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Educadoras e Docentes. Sem custos. 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Revisão: reuniões do  departamento 1 e 2, de conselho de turma e de grupos 
disciplinares. 

Avaliação: relatório estatístico das atividades do PAA realizadas; evolução dos resultados 
escolares. 

 

 

 

ANEXOS
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FICHA DE ARTICULAÇÃO ENTRE CICLOS 

Disciplina: EXEMPLO 

Turma 
Lacunas identificadas (pré-requisitos) 
de conteúdos do ano letivo anterior 

Conteúdos menos consolidados no 
presente ano letivo 

Conteúdos não lecionados 

Alunos com 
problemas 

Comportamentais 
(nº, nome) 

5A1     

….     

6A2     

…….     

7A3     

…….     

8 A e anos 
seguintes4 

    

 

                                                           
1 Este documento deverá ser preenchido numa reunião em que estejam presentes os professores Titulares de turma do 4.º Ano e os professores das disciplinas de EXEMPLO - 
(disciplinas com “precedência” e posterioridade). 
2 Este documento deverá ser preenchido numa reunião de grupo dos professores da disciplina de EXEMPLO. 
3 Este documento deverá ser preenchido numa reunião em que estejam presentes os professores das disciplinas de EXEMPLO1 e EXEMPLO2 - (disciplinas com “precedência” e 
posterioridade). 
4 Este documento deverá ser preenchido numa reunião de grupo dos professores da disciplina de EXEMPLO. 


