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Após leitura, análise e debate do relatório elaborado pela IGE, produziu-se o 

contraditório elaborado por este Agrupamento. Com base nesses dois documentos, 

realizaram-se várias reuniões e debates com vista à elaboração do presente Plano de 

Melhoria. Essas reuniões ocorreram no âmbito dos Departamentos, dos Grupos de 

Recrutamento, da equipa de Avaliação Interna e em grupos multidisciplinares. Como 

resultado desse trabalho, levantou-se uma lista de itens com potencial para se 

constituírem como medidas partilháveis.  

O Plano de Melhoria  reporta-se aos três domínios do quadro de referência da 

avaliação externa, apresentando medidas com ele articuladas; e visa também dar 

uma resposta direta aos aspetos que aí são indicados como áreas prioritárias de 

melhoria; são eles: 

- Reforçar o trabalho intra e interdepartamental no sentido de promover a 

gestão vertical do currículo e a sequencialidade das aprendizagens entre os 

vários níveis de educação e ensino; 

   

- Implementar mecanismos e instrumentos uniformes de avaliação que 

permitam aferir e conferir maior fiabilidade ao processo avaliativo;  

 

- Melhorar os circuitos de comunicação interna, de forma a facilitar e tornar 

célere a circulação da informação.  

Conclui-se referindo uma lista de ameaças e constrangimentos, que se constituem 



como óbices à sua implementação.  

1. Resultados 

Considerando que os resultados obtidos estão em linha com os esperados, dadas as 

características dos alunos que frequentam o Agrupamento, mas almejando 

resultados académicos mais elevados, melhor integração a nível social e maior 

reconhecimento por parte da comunidade propõem-se as seguintes medidas:  

- Aprofundamento do trabalho interdepartamental, desenvolvendo  atividades e 

projetos interdisciplinares, potenciadores da articulação horizontal e  vertical dos 

currículos, nomeadamente através da construção de matrizes de articulação 

interdisciplinar. 

 - Melhorar a articulação do trabalho entre os professores das AEC e os 

Departamentos de Expressões. 

- Promoção da autoavaliação reflexiva por parte dos alunos. 

 

2. Prestação de serviço educativo: 

Tendo como metas, por um lado um melhor planeamento, articulação e 

monitorização das atividades que tenha consequências ao nível da melhoria das 

práticas letivas, apresentam-se as seguintes medidas: 

- Reforçar a harmonização e articulação entre: planificações de longo prazo, 

critérios e instrumentos de avaliação. 

 

- Construir matrizes e testes comuns ao nível disciplinar, em vários anos e 

ciclos, a fim de harmonizar instrumentos de avaliação. Sempre que possível, 

tomar como referência as orientações para os exames nacionais  e as metas 

de aprendizagem. 

 



- Intensificar o recurso às TIC, com a finalidade de motivar os alunos, aumentar 

a interação no espaço da sala de aula, organizar e articular os seus  

conhecimentos. 

 

- Recorrer aos dispositivos de avaliação disponibilizados pela tutela (testes 

intermédios), a fim de aferir mais objetivamente a prestação dos alunos. 

 

3. Liderança e Gestão 

 

- A fim de melhorar os circuitos de comunicação e informação interna, 

potenciar a utilização dos meios de comunicação existentes (repositório de 

documentos fundamentais plataforma moodle, melhorar a página Web do 

Agrupamento, melhorar a base de dados do PAA, bem como os seus 

mecanismos de acesso). 

 

- Melhorar a manutenção dos equipamentos informáticos e adquirir software 

específico de algumas disciplinas e cursos.  

 

- Promover sessões de análise de legislação, a fim de permitir um trabalho 

mais eficaz. 

 

- Dada a especificidade e prioridade dos alunos utentes do Departamento de 

Educação Especial, reservar tempos semanais, no horário dos respetivos 

professores, para articulação com DT`s / PTT e outros professores envolvidos. 

Tal decisão constitui-se como condição de possibilidade do adequado 

acompanhamento de alunos NEEcp. 

 

Para finalizar, adaptando uma imagem criada por Piaget, pede-se hoje em dia à 

Escola que tenha uma estrutura semelhante à do cristal, a fim de poder evidenciar 

uma boa organização, apta a uma fácil perceção por parte de todos os utentes; mas, 



simultaneamente que tenha uma flexibilidade próxima da do fogo, a fim de poder 

dar respostas individualizadas, à medida das necessidades de cada um. Ora, tais 

desideratos encontram-se ameaçados por variáveis não totalmente controláveis no 

nosso nível de decisão, são elas: 

- A saída quase compulsiva de professores com experiência e conhecimento, 

de alta qualidade; mas que no atual contexto optam pela aposentação 

antecipada, criando assim problemas quanto à manutenção da identidade e 

coesão das organizações. 

 

- A severa instabilidade permanentemente introduzida no sistema, levando os 

professores a dispersarem a sua atenção profissional por temas e problemas 

que extravasam o trabalho pedagógico. 

 

- A cada vez maior precariedade da profissão, ameaçando lógicas de projeto, 

que necessariamente implicam tempo. 

 

- A qualidade das infraestruturas (nomeadamente as que servem de apoio à 

atividade letiva) na escola sede do Agrupamento, com intervenções 

sucessivamente adiadas, de tal modo que acabaram por transformar uma 

instituição de qualidade referenciada da cidade, numa das escolas menos 

bem equipada.   

   


