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Introdução
Com este Plano Plurianual de Melhoria pretende-se dotar o Agrupamento com uma ferramenta detentora
de uma visão clara, partilhada e mobilizadora que sustente a sua ação, com vista à consecução do Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória. Deste modo, queremos continuar a ser uma instituição aprendente que, a
partir dos recursos disponíveis e atendendo às caraterísticas da comunidade educativa, consegue uma otimização
do desempenho académico dos seus alunos de uma forma consistente e continuada. O Plano de Melhoria
apresenta-se pois como um conjunto de estratégias organizadas e implementadas com o objetivo de promover a
melhoria dos processos educativos e aumentar a eficácia dos mesmos, construído a partir da identificação das
necessidades e dificuldades dos alunos, dos professores e da comunidade educativa; da implementação de
estratégias que visam aumentar a eficácia da escola e, finalmente, pela avaliação das estratégias e dos sucessos
alcançados. Nele se explicitam também os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o
Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa.
O Plano Plurianual de Melhoria (PPM) do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa pretende
constituir-se como um instrumento organizador de objetivos e estratégias de melhoria, agregador de motivações e
da implicação dos agentes envolvidos e potenciador de níveis superiores de eficácia. Surge, assim, um documento
construído de forma participada, em resultado da avaliação do Projeto Educativo precedente e dos planos de
melhoria TEIP anteriormente implementados, a par do necessário diagnóstico que nos permitiu aprofundar
opções já assumidas, redefinir trajetórias e estratégias a seguir, ficando clara a opção de um documento
elaborado no presente, ancorado no passado e a pensar no futuro desta instituição educativa.
Pretendemos pois que este Plano de Melhoria, a vigorar no período de 2018 a 2021, seja assumido por
toda a comunidade educativa, desde alunos, pais e encarregados de educação, docentes e não-docentes, até aos
nossos parceiros educativos, como um elo de união em torno da construção do agrupamento que
ambicionamos, na certeza de que o envolvimento de cada um nos conduzirá ao êxito do coletivo.
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Parte I
1. IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa
Diretor: António Luís Silva Martins
Endereço: Avenida São Mamede do Baroso; 3660-255 Santa Cruz da Trapa
Contacto telefónico: 232 700 050
Endereço eletrónico: http://www.aesct.pt/

1.1. O que fomos (História)


 1998 – Criação da Escola Básica Integrada de Santa Cruz da Trapa – 1º, 2º e 3º Ciclos;


1999-2000 – Criação do Agrupamento Vertical, com sede na EBI, englobando os Jardins-deinfância e EB1 das freguesias de Manhouce, Valadares, São Cristóvão de Lafões e Santa Cruz da Trapa;

 2003 – Alteração aos Agrupamentos do Concelho, pela aplicação do Despacho n.º 13313, com a
consequente alteração da abrangência geográfica deste Agrupamento, que passou também a integrar os Jardinsde-infância e EB1 das freguesias de Carvalhais e Serrazes, passando a denominar-se Agrupamento de Escolas de
Santa Cruz da Trapa;


 2004 – Encerramento da EB1 da Pedreira;



 2008 – Encerramento da EB1 e Jardim de Infância do Covelo, freguesia de Valadares;



 2010 - Encerramento da EB1 da Gralheira, freguesia de São Cristóvão de Lafões;


2011 - Encerramento das EB1 de Sá e Freixo, freguesia de Carvalhais e Serrazes respetivamente,
assim como do Jardim de Infância da Gralheira, freguesia de S. Cristóvão de Lafões;
 2014 - Encerramento do Jardim de Infância de Freixo, freguesia de Serrazes, e das EB1 de Serrazes e
Valadares.

1.2. O que somos (Contexto)
O Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, cuja sede se situa na vila de Santa Cruz da Trapa, a dez
quilómetros da sede do concelho, São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, abrange quatro Jardins de Infância,
uma EB1, um Polo Pedagógico (1.º Ciclo e Jardim de Infância) e a EBI (1.º, 2.º e 3.º ciclos), situados na
União de freguesias de Carvalhais e Candal, nas freguesias de Serrazes, Valadares, Manhouce e na União de freguesias
de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO: A REGIÃO, A COMUNIDADE E O AGRUPAMENTO
Limitado a nordeste pelo município de Castro Daire, a sueste por Viseu, a sul por Vouzela, a sul e oeste
por Oliveira de Frades (região norte), a oeste por Vale de Cambra e a noroeste por Arouca, o concelho de São
Pedro do Sul encontra-se no limite da Beira Alta com a Beira Litoral, contando com catorze freguesias, numa área
de 348 km², para um total de 16.851 habitantes segundo os censos de 2011. Este concelho rico em património,
turismo, gastronomia e paisagens únicas, detém uma posição privilegiada nesta região devido à sua centralidade
face à capital de distrito e ao importante núcleo das Termas de São Pedro do Sul.
O concelho de São Pedro do Sul preserva uma combinação diversificada de recursos naturais de grande
valor ecológico e paisagístico. Ao valor absoluto intrínseco à qualidade de cada um deles junta-se o seu valor
relativo, que lhe advém da sua raridade na área geográfica no qual se inclui. À qualidade do meio ambiente
propiciada pelos rios Vouga, Sul e Teixeira, bem como as inúmeras pequenas ribeiras-afluentes, alia-se a
constituição geológica e tectónica do majestoso maciço montanhoso da Freita-Gralheira que ora lhes dificulta o
percurso, originando gargantas apertadas e belíssimas quedas de água, ora lhes permite que se espraiem e deem
origem a inúmeras praias fluviais, aprazíveis pela qualidade e limpidez das águas, pelo coberto arbóreo, arbustivo
e herbáceo que cobre as vertentes, criando um ecossistema rico e diversificado.
Presentemente, o concelho de São Pedro do Sul integra dois Agrupamentos de Escolas e uma Escola
Profissional. Apesar do nível de escolaridade ter vindo a aumentar, este concelho, em 2011, continuava a registar
uma taxa de analfabetismo de 9,1%, verificando-se que a população residente possui, em geral, baixas
qualificações académicas, sendo que apenas 7,5% dos indivíduos residentes possui um nível de ensino superior
(Censos de 2011).
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Em dezembro de 2017 estavam inscritos no centro de emprego (IEFP) 735 desempregados (Pordata), que
correspondem a 7,3% do total da população residente com 15 a 64 anos, sendo a inserção no mercado de
trabalho dificultada pela baixa escolaridade e pela baixa qualificação da população ativa.

2.1. Características Socioeconómicas
Os elementos naturais, associados ao seu caráter montanhoso (mais evidente na zona norte do concelho),
condicionam as características físicas e humanas de São Pedro do Sul. Deste modo, o concelho carateriza-se por
ser um meio rural, com elevado índice de envelhecimento populacional e apresentar uma percentagem
significativa da população desempregada ou inativa, onde a maioria das famílias revela um baixo nível de
escolaridade, rendimentos medianos ou baixos e predominando uma agricultura de subsistência aliada a uns
insipientes setores secundário e terciário.
Do ponto de vista demográfico, verifica-se um lento mas persistente declínio populacional que se tem
repercutido numa consistente diminuição do número de alunos em todo o concelho, o que levou já ao
encerramento de alguns jardins e escolas do 1º ciclo.
Os maiores problemas com que se deparam as diversas escolas do Agrupamento prendem-se com o
nível socioeconómico dos agregados familiares e o isolamento a que estão sujeitos os alunos, escolas e
famílias. A maioria dos alunos é proveniente de famílias da classe média-baixa: famílias nucleares, em que
apenas um membro adulto trabalha, pontuadas por algumas famílias desestruturadas, sem um enquadramento
profissional claro.
O nível médio de escolarização dos pais/encarregados de educação situa-se, na sua maioria, no 3º ciclo,
seguido do secundário e do 2º ciclo.
O Agrupamento, no ano letivo 2018/2019 atribuiu apoio a 48,5% dos alunos, fornecendo ainda
suplemento alimentar a vinte e cinco. No 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-escolar, os apoios são
assegurados pela Câmara Municipal ao nível da alimentação e transportes.

Apoios socioeconómicos
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Ciclos

Escalões

População
Escolar

Total
A

B

EPE

63

11

17,5%

13

20,6%

24

38,1%

1º CEB

125

28

22,4%

36

28,8%

64

51,2%

2º CEB

51

19

37,3%

11

21,6%

30

58,8%

3º CEB

101

32

31,7%

15

14,9%

47

46,5%

TOTAL
AGRUPAMENTO

340

90

26,5%

75

22,1%

165

48,5%

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Ciclos

População Escolar Abrangida

Total Alunos

1º CEB

4

3,2%

125

2º CEB

7

13,7%

51

3º CEB

14

13,9%

101
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CONTEXTO FAMILIAR
EPE

HABILITAÇÕES

M

1.º Ciclo
F

M

2.º Ciclo
F

M

3.º Ciclo
F

M

Total
F

Doutoramento
Mestrado

1

3

5

3

M

F

0

0

3

9

Licenciatura

6

13

12

22

4

2

6

9

28

46

Secundário

23

27

25

43

8

13

17

19

73

102

Básico (3.º Ciclo)

17

16

35

40

15

14

14

25

81

95

Básico (2.º Ciclo)

12

5

37

11

18

15

44

26

111

57

Básico (1.º Ciclo)

3

1

7

3

3

3

8

20

21

27

1

0

20

4

0

0

Sem habilitações

1

Formação
Desconhecida

2

6

1

2

1

10

2

Outra

2.2. Caraterização do Agrupamento
2.2.1. Recursos Humanos
O Agrupamento possui uma estrutura reticular, mas sempre interatuante, pois ela é antes de mais,
uma Comunidade Educativa, sendo composta por docentes, não docentes, discentes e pais/encarregados de
educação. As tabelas seguintes permitem percecionar a composição das diversas componentes da comunidade
escolar, referindo ao início do ano letivo 2018/19:
PESSOAL DOCENTE
Ed. Pré-Escolar

1º CEB

2º CEB

3º CEB

Ed. Especial

TOTAL

QA/QZP

8

13

9

19

5

54

Contratado

0

0

0

1

0

1

TOTAL

8

13

9

20

5

55

PESSOAL NÃO DOCENTE
EBI

1º CEB

JI

TOTAL

Assistentes Técnicos

4

0

0

4

Assistentes Operacionais

16

1

5

22

Contrato (CMSPS)

1

3

8

12

TOTAL

21

4

13

38

PESSOAL TÉCNICO
Psicóloga
Animadora Sociocultural

1
1 (meio horário)

Terapeuta da Fala

1 (meio horário)

TOTAL

3
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ALUNOS
Anos /Ciclo

Homens

Mulheres

TOTAL

JARDIM INFÂNCIA

37

26

63

1º

18

11

29

2º

20

11

31

3º

21

12

33

4º

19

13

32

Subtotal

78

47

125

5º

9

13

22

6º

17

12

29

Subtotal

26

25

51

7º

9

23

32

8º

19

16

35

9º

21

13

34

Subtotal

49

52

101

190

150

340

1º CEB

2º CEB

3º CEB

TOTAL DO AGRUPAMENTO

JARDIM DE INFÂNCIA
Alunos

Abrangidos pelo DecretoIntervenção Precoce
Lei n.º 54/2018

Santa Cruz da Trapa

29

0

2

Manhouce

4

0

1

Carvalhais

22

0

0

Serrazes

8

0

1

TOTAL

63

0

4

1º CICLO

ANO

EBI

EB1 Manhouce

Polo Pedagógico
Carvalhais

TOTAL

Alunos abrangidos pelo
Decreto-Lei n.º 54/2018
(art.ºs 9.º e 10.º)

1º

15

2

12

29

1

2º

18

2

11

31

2

3º

21

3

9

33

3

4º

16

0

16

32

3

TOTAL

70

7

48

125

9

7

Plano Plurianual de Melhoria TEIP 2018/2021

2.2.2. Recursos Materiais
A Escola Básica Integrada (modelo T18), sede do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, é
constituída por um edifício central e pelo pavilhão gimnodesportivo, tendo ainda uma área exterior coberta. O
edifício principal é constituído por um bloco único com dois pisos.
No primeiro piso situam-se os serviços administrativos, PBX, gabinetes da direção, GAAF, sala de
professores/bar, gabinetes de trabalho para diretores de turma e outros, 2 salas de aula, uma sala de ensino
estruturado (autismo), cozinha, cantina reprografia/papelaria e sala de alunos/bar, uma sala para o pessoal não
docente, duas áreas sanitárias e dois halls.
No segundo piso estão situadas várias salas de aula, a biblioteca/centro de recursos, a sala da Educação
Especial, uma área sanitária e duas arrecadações.
O espaço polidesportivo engloba o pavilhão com uma sala de ginástica, um espaço multifuncional para
desportos coletivos e um gabinete para professores de educação física. Ao nível exterior existe um campo de
jogos com piso em alcatrão que possui como equipamento quatro tabelas de basquetebol e duas balizas de
futsal. Junto a este espaço de prática desportiva, estão os antigos balneários, entretanto adaptados para
arrecadação.
O Jardim de Infância de Santa Cruz da Trapa possui duas salas de atividades. É um edifício de construção
recente, contendo, para além das duas salas de aula, uma sala polivalente e um espaço para refeições. No
exterior existe um parque infantil, sendo a restante área em terra batida.
A EB1 de Manhouce é composta por duas salas de aula, com um átrio que as separa e que serve de hall
de entrada. Possui mais duas salas, de reduzidas dimensões, reservadas a arrumos e acolhimento de alunos e dois
espaços fechados que dão acesso às casas de banho. Tem um espaço exterior de dimensões razoáveis em terra
batida e um parque infantil.
O Jardim de Infância de Manhouce funciona numa sala de 1º andar, tendo ainda um espaço para refeições
e prolongamento, no rés-do-chão, em edifício pertencente à Junta de freguesia, próximo da escola do 1º ciclo,
repartindo o espaço de recreio com os alunos dessa escola.
O Jardim de Infância de Serrazes possui duas salas, com hall de entrada, casas de banho, uma cantina
nas traseiras e espaço exterior em terra batida.
O Polo Pedagógico de Carvalhais comporta alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da freguesia. Possui um
amplo hall de entrada que dá acesso às diferentes áreas e onde se encontram casas de banho e portaria. A
área reservada ao 1º CEB possui quatro salas de aula, um campo polidesportivo e um recreio relvado. A área
reservada ao pré-escolar engloba duas salas de atividades, uma sala polivalente destinada ao prolongamento do
horário do jardim de infância, parque infantil e casas de banho. O edifício está ainda equipado com cantina,
biblioteca e espaço para sala de professores.
Os estabelecimentos de ensino do Agrupamento funcionam de acordo com os recursos existentes,
conjugados com as necessidades das famílias, no mínimo até às 17h30m.

2.2.3. Parcerias
A ligação da escola ao meio envolvente tem estado sempre presente no desenvolvimento do processo
ensino/aprendizagem e em atividades de complemento curricular.
Efetivamente, a escola pretende continuar a fortalecer parcerias com as seguintes entidades:
• Câmara Municipal de São Pedro do Sul

 Centro Social de Valadares

• Biblioteca Municipal de São Pedro do Sul

 Centro de Promoção Social de Carvalhais

• Comunicação Social da Região (jornais e rádios)

 ARCA - Associação de Solidariedade Social

• Juntas de Freguesia do Agrupamento

 ASSOL – Associação de Solidariedade Social de Lafões

• Empresas e escolas/agrupamentos da região

 CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
São Pedro do Sul

• Centro de Formação da Associação de Escolas Castro
Daire/ Lafões

 Forças de Segurança da Região

• Universidade Católica Portuguesa

 Centro Hospitalar Tondela-Viseu

• Escola Superior de Educação de Viseu

 Centro de Saúde de São Pedro do Sul
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 IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de
Santa Cruz da Trapa

 APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações
de Desenvolvimento e Autismo – Viseu

 AMI – Assistência Médica Internacional

 APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral

 Escola Profissional de Carvalhais

 Bombeiros Voluntários Santa Cruz da Trapa

2.3. Resultados Escolares
Comparação avaliação interna / externa (AESCT) / externa nacional - 9.º Ano
Português

Matemática
2015/2016

2016/17

2017/18

Interna

87,50%

75,00%

82,61%

90,91%

Externa (AESCT)

53,13%

53,57%

40,91%

86,22%

Externa Nacional

46,45%

53,98%

45,31%

2015/16

2016/17

2017/18

Interna

100,00%

93,33%

86,96%

Externa (AESCT)

75,00%

82,14%

Externa Nacional

71,27%

74,50%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
2015/16

Interna

2016/17

Externa (AESCT)

2015/2016

2017/18

Interna

Externa Nacional

2016/17

Externa (AESCT)

2017/18
Externa Nacional

Taxa de Retenção
1º CICLO

Retidos

Indicadores

Por insucesso

Ano letivo

1º Ano
Nº.
%
alunos

2º Ano
Nº.
%
alunos

3º Ano
Nº.
%
alunos

4º Ano
Nº.
%
alunos

2015/2016

-

-

2

6,45%

-

-

-

-

2016/2017

-

-

4

12,5%

-

-

-

-

2017/2018

-

-

2

5,71%

-

-

2

7,40%

2º CICLO
5º Ano

Retidos

Indicadores

Por insucesso

6º Ano

Ano letivo
Nº. alunos

%

Nº. alunos

%

2015/2016

-

-

1

2%

2016/2017

-

-

-

-

2017/2018

-

-

-

-
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3.º CICLO
7º Ano
Indicadores

Retidos

Por insucesso

Por Abandono

8º Ano

9º Ano

Ano letivo
Nº. alunos

%

Nº. alunos

%

Nº. alunos

%

2015/2016

1

3,7%

0

-

0

-

2016/2017

6

12,24%

1

4%

-

-

2017/2018

4

8,88%

1

2,44%

1

4,35%

2015/2016

-

-

-

-

-

-

2016/2017

-

-

-

-

-

-

2017/2018

-

-

-

-

-

-

2.3.1. Abandono escolar / Absentismo / Indisciplina
As taxas de abandono decresceram gradualmente, tendo-se alcançando a sua erradicação no ano letivo
2010/2011, não havendo registo desde esse ano de qualquer abandono pelos alunos abrangidos pela
escolaridade obrigatória.
No que concerne ao absentismo, as taxas situam-se a um nível próximo do zero, visto que as faltas
registadas se encontram na sua maioria devidamente justificadas pelos pais/encarregados de educação e
situações anómalas são eficazmente resolvidas pelos diretores de turma .
Ao nível das medidas educativas disciplinares, é de referir que estas têm registado alguma variabilidade
nos últimos anos, mas sempre dentro das metas globais consignadas pelo Programa TEIP (valor das medidas
disciplinares por aluno menor ou igual a 0,10).

3. DIAGNÓSTICO
3.1. Análise do Ambiente (análise SWOT)
A avaliação feita ao Projeto Educativo anterior e aos precedentes planos de melhoria TEIP, assim como os
resultados do processo de autoavaliação do agrupamento, dos relatórios da Inspeção-Geral da Educação e
Ciência, bem como os contributos que foram dados pela comunidade educativa, através de pareceres e opiniões
de carácter mais ou menos formal, permitiram-nos formar a consciência do muito de bom que temos e do
muito que temos a melhorar. É, pois, com base nesta constatação que, após a análise das dinâmicas da nossa
instituição e do meio envolvente em que está inserida, que procedemos à elaboração de um diagnóstico
estratégico do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, utilizando a metodologia SWOT (Strenghts,
weaknesses, opportunities and threats), tendo como objetivo primordial a identificação dos pontos fortes e as
áreas de melhoria, bem como as oportunidades e ameaças que nos permitam definir princípios e linhas
orientadoras do nosso Plano e das ações de melhoria a desenvolver ao longo do próximo triénio.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Dinâmica/eficácia dos serviços especializados de apoio
educativo na referenciação/encaminhamento precoce dos
alunos com Necessidades Educativas;
 Existência de uma sala de ensino estruturado (síndrome do
espetro do autismo);
 Deteção e intervenção precoce nos problemas de
comunicação, fala e linguagem, prevenindo dificuldades de
aprendizagem da leitura e da escrita;
 Assessoria às disciplinas de Matemática, Inglês, Português
(2º e 3º ciclos) e no 1.º Ciclo;
 BE/CRE como estrutura pedagógica integrada no processo
educativo ao serviço de toda a comunidade educativa;
 Deteção precoce de situações em risco de abandono e
eficácia das medidas adotadas;
 Taxa reduzida de casos de indisciplina;
 Vigilância e controlo interno, como garantia de segurança
e tranquilidade;
 Oferta alargada e criativa de atividades de enriquecimento

 Lacunas relevantes dos discentes nos pré-requisitos
necessários
à
aquisição
da
leitura/escrita,
nomeadamente ao nível da consciência fonológica;
 Ausência de hábitos de trabalho e de métodos de
estudo por parte de alguns dos alunos;
 Alunos com dificuldades acrescidas ao nível da
oralidade, escrita, leitura, educação literária e
gramática;
 Fracos resultados académicos na Matemática,
derivados de lacunas significativas nos conhecimentos
e nos procedimentos básicos da disciplina e ao nível do
raciocínio lógico-dedutivo;
 Níveis de retenção elevados em alguns anos de
escolaridade;
 Ausência de mecanismos institucionalizados de
acompanhamento e supervisão da prática letiva em
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curricular, desenvolvidas de acordo com os interesses dos
alunos;
 Oferta de atividades de complemento curricular nas
interrupções letivas do Natal, Páscoa e Verão;
 Acompanhamento dos alunos no desenvolvimento do seu
projeto vocacional, através do programa de Orientação Escolar
e Profissional;
 Existência do gabinete de apoio ao aluno e à família, com
psicóloga, terapeuta da fala e animadora sociocultural que
possibilita o despiste, a orientação, o acompanhamento e
intervenção junto dos alunos;
 Existência de núcleos de trabalho cooperativo entre
docentes com a planificação sistemática conjunta de
atividades;
 Práticas sistematizadas de utilização de dispositivos de
autorreflexão e autoavaliação do Agrupamento, suportadas
por um referencial claro e instrumentos precisos;
 Estabilidade do quadro de pessoal docente em alguns
grupos de recrutamento;
 Estabilidade do quadro de assistentes operacionais;
 Existência de mecanismos de projeção da escola para o
exterior;
 Capacidade de inovação e adesão a novos projetos;
 Qualidade das parcerias do Agrupamento, com efeitos na
melhoria das condições da prestação do serviço educativo;
 Promoção e desenvolvimento de ações de formação de
competências parentais, de acordo com as necessidades
diagnosticadas;
 Aposta na dinamização de sessões formativas/informativas
sobre as problemáticas e assuntos considerados prioritários,
tendo como destinatários docentes, não docentes e alunos;
 Escola aberta, disponível e recetiva aos Pais e
Encarregados de Educação.

sala de aula, enquanto processo de melhoria da
qualidade de ensino e de desenvolvimento
profissional;
 Necessidade de melhorar o sistema de
autoavaliação institucional, de modo a que este surja
como
uma
dimensão
do
desenvolvimento
organizacional mais efetiva e sistemática;
 Défice de valores de cidadania por parte de certos
alunos;
 Escasso número de horas do recurso da terapia da
fala para responder às necessidades diagnosticadas;
 Número de assistentes operacionais e técnicos
abaixo do necessário;
 Instabilidade do quadro de técnicos especializados;
 Dificuldade de alocação de
específicas para trabalho com
Necessidades Educativas;

tarefeiras/AO
alunos com

 Algumas carências de recursos materiais
específicos, nomeadamente nas salas de Educação
Visual e Educação Tecnológica com carência de alguns
equipamentos;
 Equipamentos informáticos e ferramentas TIC
desactualizados e inadequados face às necessidades;

 Baixo envolvimento parental na escola e reduzida
adesão a algumas atividades desenvolvidas.

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

 Diminuição da taxa de natalidade devido ao envelhecimento
 Melhoria na rede viária;
 Melhoria gradual das instalações do primeiro ciclo
e jardins de infância;
 Escola como polo dinamizador de cultura e
desporto;
 Associação de pais/encarregados de educação
empenhada em dinamizar actividades, em parceria
com a escola;
 Colocação dos docentes do quadro por um período
alargado;
 Implementação do projecto de autonomia e
flexibilidade curricular;
 Rentabilização
das
parcerias
existentes,
nomeadamente com a ESEV, Câmara Municipal,
Centro de Saúde e ASSOL, entre outras.
 Parcerias com outros Agrupamentos TEIP e
entidades
formativas,
nomeadamente
na
implementação do Plano de Formação.

populacional e à emigração de indivíduos em idade ativa;
 Número significativo de alunos com carências
socioeconómicas e culturais inerentes ao meio;
 Aumento progressivo de alunos a necessitarem de reforço
alimentar;
 Instabilidade socioeconómica do meio em que a escola se
insere;
 Localização geográfica periférica do Agrupamento que
dificulta o acesso a ofertas culturais diversificadas;
 Isolamento de algumas localidades;
 Rede de transportes deficitária que implica que um número
considerável de alunos chegue à escola muito cedo e regresse a
casa muito tarde;
 Tendência para matricular os filhos na localidade onde
trabalham (fora da área de abrangência do AESCT);
 Baixas expetativas dos pais/encarregados de educação em
relação à escola e à necessidade de valorização académica e
cultural;
 Instabilidade legislativa, com mudanças constantes na
política educativa;
 Baixas expetativas de alguns alunos relativamente ao seu
futuro profissional no final do 9.º ano e grande apatia na
construção do seu próprio sucesso escolar e profissional.

AMEAÇAS
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4. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Das situações determinadas no ponto anterior (diagnóstico), surgiram diversas áreas/problemas de intervenção
prioritária para as(os) quais o agrupamento pretende delinear uma estratégia de intervenção, sobretudo preventiva e
sustentada a médio prazo.
Assim, à constatação da existência de um número significativo de alunos com dificuldades acrescidas ao nível da
oralidade, escrita, leitura, educação literária e gramática ou de fracos resultados académicos na Matemática, referenciados na
análise swot como pontos fracos da instituição, o agrupamento implementará estratégias de apoio diversificadas que passarão,
principalmente pelas assessorias no 1.º Ciclo a Português e Matemática e, nos restantes ciclos, a Português, Inglês e
Matemática, tendo como objetivo referencial o consignado no PE quando visa “consolidar um agrupamento de escolas que
concorra para o sucesso de todos os alunos, em busca dos mais elevados níveis de rendimento escolar”. Estas dinâmicas de
diversificação pedagógica, visando primordialmente o sucesso escolar, implicam em simultâneo a adoção de medidas
organizacionais, como a organização flexível das turmas/grupos de alunos e a reflexão e o reforço do trabalho colaborativo
entre os docentes.
Ainda no eixo “Gestão Curricular”, ao visar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos alunos de forma
transversal, mas confluindo com as “Parcerias e Comunidade”, ao pretender a promoção de uma cidadania ativa e crítica e a
superação de assimetrias sociais, o diagnóstico efetuado resultou na identificação de alguns pontos fracos que consistem, por
exemplo, no número significativo de alunos com carências socioeconómicas e culturais inerentes ao meio ou no défice de
valores de cidadania por parte de certos alunos. Para fazer face às referidas condicionantes, e tendo como objetivo “promover
(...) um clima de segurança e um ambiente propiciador do gosto de estar na escola”, o agrupamento, através do projeto
“Animar Acompanhando”, pretende desenvolver ações de prevenção e combate à indisciplina e ao absentismo.
Tendo como ponto de partida constrangimentos ao nível dos processos reflexivos e de autoavaliação do agrupamento,
identificados pela Inspeção Geral da Educação (IGEC), quando refere, no relatório de Avaliação Externa, a necessidade da
autoavaliação institucional surgir “como uma dimensão do desenvolvimento organizacional mais efetiva e sistemática, como
forma de concretizar os respetivos planos de melhoria que deverão ser devidamente estruturados e monitorizados”, a
instituição definiu como área de intervenção prioritária o desenvolvimento do projeto de autoavaliação e melhoria de escola
(autorregulação e avaliação do Projeto Educativo). Esta ação tem como objetivo primordial, conforme referencia o PE,
“assegurar práticas de organização interna adequadas ao desenvolvimento do AESCT e do seu Projeto Educativo” e visa
alcançar a eficácia e eficiência das ações ao nível da autoavaliação e melhoria de escola, nos domínios dos resultados escolares
dos alunos, da prestação do serviço educativo e da liderança e gestão.
Ainda neste eixo de intervenção, tendo também como ponto de partida o último Relatório da IGEC, quando constatou
que não existiam “mecanismos institucionalizados de acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula,
enquanto processo de melhoria da qualidade de ensino e de desenvolvimento profissional”, o agrupamento decidiu
implementar o Projeto “Reflexevolução”. Este projeto tem como propósitos subjacentes: consensualizar formas de estar em
sala e padrões de qualidade na atuação docente, através da identificação e partilha de boas práticas, e criar mecanismos de
supervisão pedagógica. Esta dinâmica, assente na reflexão e no trabalho cooperativo docente, enquadra-se no consignado no
PE, quando este propõe “assegurar práticas de organização interna adequadas ao desenvolvimento do AESCT e do seu projeto
educativo”.
Finalmente, no eixo “Parcerias e Comunidade”, o diagnóstico efetuado resultou na identificação de alguns pontos fracos
que consistem, por exemplo, no baixo envolvimento parental na escola e reduzida adesão a algumas atividades desenvolvidas.
Para fazer face às referidas condicionantes, e tendo como objetivo “promover o desenvolvimento de competências pessoais,
relacionais e profissionais de todos os elementos da comunidade educativa”, o agrupamento, através da ação multidisciplinar
do Gabinete de Apoio aos Alunos e à Família (GAAF), promoverá um desenvolvimento harmonioso do sistema de relações
interpessoais no interior da escola e entre esta e a comunidade, diligenciando, simultaneamente, a participação ativa dos pais e
encarregados de educação na vida escolar dos alunos.
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5. METAS
As ações constantes deste Plano visam aperfeiçoar o desempenho do agrupamento, com reflexos diretos
nos resultados académicos dos alunos e nas diversas componentes da vivência escolar. Este esforço de melhoria
consubstancia-se num conjunto de metas e submetas que abrangem os seguintes eixos de intervenção do
programa TEIP:
Eixo I – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas;
Eixo II - Gestão Curricular;
Eixo III - Parcerias e Comunidade.

5.1.

CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS

Histórico

Ano letivo

2015/16

2016/ 17

Submetas

2017/ 18

Grau de participação dos vários agentes da
comunidade educativa na definição das ações a
desenvolver pela Escola
77,42%
(taxa de resposta dos docentes ao inquérito
aplicado)
65%
(taxa de resposta dos parceiros ao inquérito
aplicado)
84,34%
(taxa de resposta dos alunos ao inquérito
aplicado)

Aumentar o grau de participação dos agentes da
comunidade educativa na definição das ações a
desenvolver pela Escola de 75,59% para 78%
Aumentar de sete para oito as medidas organizacionais
que visam a promoção do trabalho colaborativo (PE)
Aumentar o grau de satisfação dos vários agentes da
comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas
implementadas de 84,75% para 87%

Grau de satisfação dos vários agentes da
comunidade educativa face às dinâmicas
pedagógicas implementadas
83,96%
(Inquéritos aos docentes)
90,03%
Inquéritos de satisfação aos alunos
(assessorias)
80,27%
Inquéritos de satisfação aos alunos
(assessorias, apoios, atividade letiva …)

Valor de
partida

2018/29

2019/20

2020/21

75,59%

76%

77%

78%

7

7

8

8

84,75%

85%

86%

87%

5.2. GESTÃO CURRICULAR
5.2.1.

SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO EXTERNA

Português - 9.º Ano

Submetas

Ano letivo

5

4

3

2

1

Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento
e a nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento
e a nível Nacional

Classificação média

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Histórico

N.º total de níveis

2015 / 16

0

11

13

8

0

75,00%

71,27%

3,73%

3,09

2,96

0,13

2016 / 17

0

10

13

5

0

82,14%

74,50%

7,64%

3,18

3,01

0,17

2017 / 18

2

7

11

2

0

90,91%

86,22%

4,69%

3,41

3,35

0,06

A taxa de sucesso nas provas finais de Português deve aumentar
de 82,68% para 83%
A classificação média nas provas finais de Português deve ser igual
ou superior a 3,26

Valor de
partida

2018/19

2019/20

2020/21

82,68%

82,75%

82,90%

83%

3,23

3,24

3,25

3,26
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Matemática - 9.º Ano

Submetas

Ano letivo

5

4

3

2

1

Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e
a nível Nacional

No Agrupamento

A nível Nacional

Diferença entre o valor
alcançado no Agrupamento e
a nível Nacional

Classificação média

A nível Nacional

Taxa de sucesso

No Agrupamento

Histórico

N.º total de níveis

2015 / 16

3

7

7

13

2

53,13%

46,45%

6,68%

2,88

2,55

0,33

2016 / 17

3

8

4

11

2

53,57%

53,98%

-0,41%

2,96

2,97

-0,01

2017 / 18

2

5

2

12

1

40,91%

45,31%

-4,40%

2,77

2,53

0,24

Valor de
partida

2018/19

2019/20

2020/21

49,20%

49,50%

49,75%

50%

2,87

2,88

2,89

2,90

A taxa de sucesso nas provas finais de Matemática deve aumentar
de 49,20% para 50%
A classificação média nas provas finais de Matemática deve ser
igual ou superior a 2,90

5.2.2. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA

Histórico

1.º Ciclo do Ensino Básico
Ano letivo

N.º total
de alunos
inscritos

N.º total
de alunos
retidos

Taxa de
insucesso
escolar

N.º de alunos
com
classificação
positiva a todas
as disciplinas

Percentagem
de alunos com
classificação
positiva a todas
as disciplinas

N.º de alunos
matriculados
no 1.º ano 4
anos antes
(1)

N.º de alunos
com percursos
diretos de
sucesso ao
longo do ciclo

Taxa de
percursos
diretos de
sucesso
(taxa coortal)

2015 / 16

125

2

1,60%

116

92,80%

29

25

86,21%

2016 / 17

121

4

3,31%

108

89,26%

28

25

89,28%

2017 / 18

118

4

3,39%

107

90,68%

24

20

83,33%

Submetas

(1) Retirados os alunos transferidos durante o percurso escolar.

O valor da taxa de insucesso escolar deve baixar de 3,39% para
3,10%
Aumentar a percentagem de alunos com classificação positiva a
todas as disciplinas de 90,91% para 93%
Aumentar a percentagem de alunos com percursos diretos de
sucesso de 85,57% para 88%

Valor de
partida

2018/19

2019/20

2020/21

3,39%

3,30%

3,20%

3,10%

90,91%

91%

92%

93%

85,57%

86%

87%

88%

Histórico

2.º Ciclo do Ensino Básico

Submetas

(1)

Ano letivo

N.º total
de alunos
inscritos
no EB
Regular

N.º total
de alunos
retidos

Taxa de
insucesso
escolar

N.º de alunos
com
classificação
positiva a todas
as disciplinas

Percentagem
de alunos com
classificação
positiva a todas
as disciplinas

N.º de alunos
matriculados
no 5.º ano 2
anos antes
(1)

N.º de alunos
com percursos
diretos de
sucesso ao
longo do ciclo

Taxa de
percursos
diretos de
sucesso
(taxa coortal)

2015 / 16

90

1

1,11%

63

70,00%

53

50

94,34%

2016 / 17

68

0

0,00%

50

73,53%

49

49

100%

2017 / 18

59

0

0,00%

40

67,80%

29

29

100%

Valor de
partida

2018/19

2019/20

2020/21

O valor da taxa de insucesso escolar deve baixar de 3,27% para 3%

3,27%

3,20%

3,10%

3%

Aumentar a percentagem de alunos com classificação positiva a
todas as disciplinas de 70,44% para 73%

70,44%

71%

72%

73%

A percentagem de alunos com percursos diretos de sucesso deve
manter-se superior a 93,17%

93,17%

93,17%

93,17%

93,17%

Retirados os alunos transferidos durante o percurso escolar.
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Histórico

3.º Ciclo do Ensino Básico

Submetas

(1)

Ano letivo

N.º total
de alunos
inscritos
no EB
Regular

N.º total
de alunos
retidos

Taxa de
insucesso
escolar

N.º de alunos
com classificação
positiva a todas
as disciplinas

Percentagem de
alunos com
classificação
positiva a todas
as disciplinas

N.º de alunos
matriculados
no 7.º ano 3
anos antes
(1)

N.º de alunos
com percursos
diretos de
sucesso ao
longo do ciclo

Taxa de
percursos
diretos de
sucesso
(taxa coortal)

2015 / 16

97

1

1,03%

68

70,10%

38

35

92,11%

2016 / 17

104

8

7,69%

57

54,80%

29

27

93,10%

2017 / 18

108

6

5,56%

67

62,04%

23

23

100%

Valor de
partida

2018/19

2019/20

2020/21

O valor da taxa de insucesso escolar deve baixar de 7,12% para 7%

7,12%

7,10%

7,05%

7%

Aumentar a percentagem de alunos com classificação positiva a
todas as disciplinas de 62,31% para 65%

62,31%

63%

64%

65%

Aumentar a percentagem de alunos com percursos diretos de
sucesso de 86,37% para 89%

86,37%

87%

88%

89%

Retirados os alunos transferidos durante o percurso escolar.

Ensino Básico – Melhoria das Classificações na Avaliação Interna
Ano Letivo 2017/2018
Taxa de alunos que
melhoraram/
mantiveram a
Ano
média das
classificações

Alunos
Inscritos

N.º de alunos que
melhoraram ou mantiveram a
média final das classificações,
relativamente ao ano anterior

Taxa de alunos
que melhoraram/
mantiveram a
média das
classificações

Ano

Alunos
Inscritos

N.º de alunos que
melhoraram ou mantiveram a
média final das classificações,
relativamente ao ano anterior

2.º

35

15

42,9%

6.º

28

21

75%

3.º

28

7

25%

7.º

45

8

17,8%

4.º

26

16

61,5%

8.º

41

14

34,1%

5.º

29

4

13,8%

9.º

23

15

65,2%

Valor de
partida

2018/19

2019/20

2020/21

42,70%

42,75%

43%

43,50%

43,86%

44%

44,25%

44,50%

33,94%

34%

34,25%

34,50%

A percentagem de alunos que melhoraram ou mantiveram a

Metas

1.º
média final das suas classificações, relativamente ao ano
Ciclo anterior, deve ser maior ou igual a 43,50%

A percentagem de alunos que melhoraram ou mantiveram a

2.º
média final das suas classificações, relativamente ao ano
Ciclo anterior, deve manter-se maior ou igual a 44,50%

A percentagem de alunos que melhoraram ou mantiveram a

3.º
média final das suas classificações, relativamente ao ano
Ciclo anterior, deve ser maior ou igual a 34,50%

5.2.3. INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR
2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico

Meta

Histórico

N.º total de alunos

Ano letivo

Inscritos

Retidos/ Excluídos
por excesso de faltas
(EF)

Anulações de
Matrícula (AM)

2015/16

185

0

0

0

0

0,00%

2016/17

188

0

0

0

0

0,00%

2017/18

167

0

0

0

0

0,00%

Manter a taxa de interrupção precoce do percurso escolar
em 0 %

Que interromperam
precocemente o
percurso escolar
(IPPE)

Taxa de
interrupção
precoce do
percurso escolar
(TIPPE)

Que
abandonaram
no decurso do
ano (A)

Valor de
partida

2018/19

2019/20

2020/21

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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N.º de ocorrências disciplinares

N.º de ocorrências disciplinares em
contexto sala de aula

Nº de alunos reincidentes em
ocorrências disciplinares registadas
em sala de aula

Taxa de ocorrências disciplinares
em contexto sala de aula

N.º total de Medidas Corretivas (MC)

N.º total de Medidas Disciplinares
Sancionatórias (MDS)

N.º total Medidas Disciplinares (MD)

Medidas disciplinares por aluno
(MDA)

2015/16

312

6

4

1

66,6%

3

1

4

0,01

2016/17

293

10

8

3

80%

7

1

8

0,03

2017/18

285

6

4

-

66,6%

6

0

6

0,02

Valor de partida

2018/19

2019/20

2020/21

0,02

≤0,02

≤0,02

≤ 0,02

0%

0%

0%

0%

60%

58%

56%

55%

87,7%

85%

82,5%

80%

Histórico

Ano
letivo

N.º total de alunos Inscritos (1)

5.2.4. INDISCIPLINA

(1) Inscritos no 1.º, 2.º e 3.º ciclos.

Submetas

O número de medidas disciplinares por aluno deve manter-se
menor ou igual a 0,02
O valor da taxa de ocorrências disciplinares em contexto de
sala de aula, face ao número total de ocorrências, deve
manter-se menor ou igual a 0%, no 1.º Ciclo
O valor da taxa de ocorrências disciplinares em contexto de
sala de aula, face ao número total de ocorrências, deve ser
menor ou igual a 55%, no 2.º Ciclo
O valor da taxa de ocorrências disciplinares em contexto de
sala de aula, face ao número total de ocorrências, deve ser
menor ou igual a 80%, no 3.º Ciclo

5.2.5. ABSENTISMO
Ano Letivo 2017/2018

Alunos
Inscritos

Total de
faltas
durante o
ano letivo

Número de
faltas
injustificadas

Média de
faltas
injustificadas
por aluno

1.º

27

127

-

2.º

35

88

3.º

29

4.º
5.º

Submetas

Ano de
Escol.

Ano

Alunos
Inscritos

Total de
faltas
durante o
ano letivo

Número de
faltas
injustificadas

Média de faltas
injustificadas
por aluno

0,0

6.º

29

587

21

0,72

6

0,2

7.º

45

872

27

0,6

84

3

0,1

8.º

41

742

12

0,29

27

95

2

0,1

9.º

22

607

80

3,64

30

427

2

0,06

Total

285

3629

153

0,54

Valor de partida

2018/19

2019/20

2020/21

A média de faltas injustificadas por aluno deve ser
igual ou inferior a 0,1, no 1º Ciclo

0,1

≤0,1

≤0,1

≤0,1

A média de faltas injustificadas por aluno deve ser
igual ou inferior a 0,36, no 2º Ciclo

0,36

≤0,36

≤0,36

≤0,36

A média de faltas injustificadas por aluno deve ser
igual ou inferior a 1, no 3º Ciclo

1,1

1,06

1,03

1
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5.3. PARCERIAS E COMUNIDADE
Histórico

Ano letivo
2015/16
2016/17

Submetas

2017/18

Grau de satisfação dos agentes da comunidade educativa
(inquéritos a EE, alunos, docentes, não docentes e parcerias)

Taxa de participação dos Enc. de Educação
em ações promovidas pelo Agrupamento

84,8%
docentes satisfeitos/muito satisfeitos
84,6%
parcerias classificam como muito bom/ excelente relação
79,7%
alunos satisfeitos/muito satisfeitos

24,81%
25,85%
22,53%

Valor de partida

2018/19

2019/20

2020/21

≥83%

≥83%

≥83%

≥83%

A taxa de participação dos EE em ações promovidas pelo
Agrupamento deve ser superior a 26%

24,49%

25%

25,50%

26%

O grau de satisfação do impacto das parcerias na promoção
das aprendizagens dos alunos deve ser superior a 71,50%

71,50%

≥71,50%

≥71,50%

≥71,50%

A taxa de satisfação dos vários agentes da comunidade
educativa relativamente ao clima de escola deve ser igual ou
superior a 83%
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Parte II - Planeamento Estratégico
Para definição de um planeamento estratégico é essencial ter em mente uma perspetiva geral dos eventos
ou um processo concetual para o que deve ser feito quando se monta o modelo estratégico. Independentemente
de se adotar um planeamento formal, considera-se que a consistência do propósito do Agrupamento é essencial
ao propósito da gestão estratégica, colocando-se a questão de como criar tal consistência. Para tal recorremos a
uma hierarquia de finalidades, que se consideram como ponto de partida para um planeamento formal que se
pretende com este Plano Plurianual de Melhoria, fornecendo uma linha de rumo necessária para garantir que
sejam alcançados os progressos que movem esta comunidade educativa.
A estratégia de implementação do Plano de Melhoria do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa
assenta no compromisso eticamente responsável com os alunos, com cada membro da instituição, bem como da
comunidade educativa alargada (pais/encarregados de educação, forças vivas da região). O trabalho colaborativo
entre as equipas responsáveis pela execução das ações constantes deste Plano, o envolvimento dos intervenientes
para a melhoria do serviço educativo do Agrupamento, num horizonte de prestação de contas e incremento de
ações de restruturação e melhoria, contribuirão para a tomada de consciência do ponto de partida em que nos
encontramos e a meta pretendida no final do triénio.
Tendo em conta os problemas e fragilidades diagnosticadas, pretende-se desenvolver uma ação estratégica,
essencialmente preventiva, com tomada de medidas que permitam aumentar as possibilidades de sucesso para os
alunos e reduzir as situações de desinvestimento na escola e de absentismo. Por outro lado, é necessário
desenvolver também ações de caráter remediativo que visem ultrapassar alguns dos problemas que persistem
apesar das ações já efetuadas. As ações previstas nos anteriores planos de melhoria evidenciam alguns resultados
e requerem continuidade com redefinição de objetivos, metodologias e metas, numa perspetiva plurianual. Assim,
redefinimos um conjunto de ações enquadradas nos vários eixos de intervenção, tendo por base os objetivos do
Projeto Educativo, devendo-se constituir como um meio de atingir o que aí tinha sido definido. Na sua elaboração
foi solicitada a colaboração dos diversos atores educativos, e optou-se por desenhar um conjunto alargado de
ações, de modo a envolver o maior número de pessoas na sua aplicação/concretização.

5. VISÃO
Pretendemos uma Escola de referência e de excelência para todos.
Uma Escola que deverá aliar a excelência da ação educativa ao humanismo da sua intervenção e estar
orientada para o desenvolvimento pleno e equilibrado dos seus alunos, enquanto seres individuais conscientes da
importância do seu papel no mundo global.

7. MISSÃO
O Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa considera ser sua missão prioritária, dentro do espírito
de serviço inerente à sua condição de escola pública, proporcionar a todos os seus alunos um ensino de qualidade,
possibilitando a cada um deles a construção de uma carreira académica de sucesso, no total respeito pelo princípio
democrático da igualdade de oportunidades. Deve ainda contribuir para a formação de cidadãos íntegros,
responsáveis, solidários, tolerantes e esclarecidos.
O agrupamento reconhece a família como primeira educadora das crianças e jovens que a procurem,
tomando-a como principal e habitual interlocutora no que diz respeito à educação e à aprendizagem.

8. AÇÃO ESTRATÉGICA
Tendo em conta os referenciais supracitados e visando a concretização das metas previstas, desenvolve-se
o seguinte plano estratégico que deve concretizar-se utilizando os recursos disponíveis no Agrupamento de Escolas
de Santa Cruz da Trapa, nomeadamente os disponibilizados pelo Programa TEIP:
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: ASSESSORIA NO 1.º CICLO
EIXO DE INTERVENÇÃO: Gestão Curricular
DOMÍNIOS: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa e Práticas Pedagógicas
ÁREAS/PROBLEMA: Dificuldades na aquisição da leitura/escrita relacionadas com lacunas ao nível dos pré-requisitos, nomeadamente a consciência fonológica,
descodificação e compreensão leitora; Fracos resultados académicos na Matemática, derivados de lacunas significativas nos conhecimentos e nos procedimentos
básicos da disciplina e ao nível do raciocínio lógico-dedutivo.
OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Consolidar um agrupamento de escolas que concorra para o sucesso de todos os alunos, em busca dos mais elevados níveis de
rendimento escolar.
RESPONSÁVEL: António Carlos Gomes
Objetivos
Específicos

Melhorar
o
sucesso educativo,
tendo em conta as
metas educativas
definidas;

- Melhorar as taxas
de sucesso e de
qualidade
de
sucesso
às
disciplinas
de
Português
e
Matemática no 1.º
e 2.º anos.

Descrição Sumária

Assessoria pedagógica
às disciplinas de
Português e
Matemática, no 1.º e 2.º
anos de escolaridade,
através de:
- Trabalho em pequeno
grupo;
- Individualização do
processo ensino/
aprendizagem;
- Coadjuvação
pedagógica;
- Reuniões de
articulação versando a
planificação e reflexão
sobre o trabalho
efetuado;
- Diversificação de
métodos de ensino
aprendizagem.

Público-alvo

Estratégias
/Metodologias

Turmas com
alunos do 1º e
2º anos da
EBI, Polo de
Carvalhais e
Escola
de
Manhouce

Trabalho em pequeno grupo;
Individualização do processo
ensino/aprendizagem;
Coadjuvação pedagógica;
Reuniões de articulação
versando a planificação e
reflexão sobre o trabalho
efetuado;
Diversificação de métodos
de ensino/ aprendizagem.
Implementação de planos de
ação/melhoria, quando os
resultados se revelarem
inferiores às metas definidas;
Garantir
uma
reflexão
generalizada em torno da
qualidade dos progressos,
bem como a concretização
das
medidas
cuja
necessidade e pertinência
seja indicada por essa
reflexão.

Indicadores/
Fontes de Informação
- Resultados académicos;
- Taxas de sucesso e de
qualidade de sucesso às
disciplinas de Português e
matemática, no 1.º e 2.º anos;
- Níveis de sucesso e de
qualidade do sucesso –
avaliação formativa; avaliação
sumativa interna; avaliação
sumativa externa/ - atas de
reuniões de departamento,
fichas de registo de avaliação
e pautas de avaliação;
- Número de reuniões de
articulação interdisciplinar/ atas de reuniões;
- Avaliação das assessorias/
atas
de
reuniões
de
departamento;
- Relatório TEIP.

Resultados esperados/
Critérios de sucesso
- Manter a taxa de sucesso no
1.º e 2.ºanos em valores
superiores às metas
estabelecidas (Português 92,30% e 87,90%,
respetivamente; Matemática 92,30% e 88,70%);
- Manter a taxa de qualidade
de sucesso em valores
superiores às metas
(Português - 70,80% e 61,60%;
Matemática - 73% e 62,50%);
- Aumentar a percentagem de
alunos com classificação
positiva a todas as disciplinas
de 90,91% para 93%;
- Aumentar a percentagem de
alunos com percursos diretos
de sucesso de 85,57% para
88%.

Participantes

15 horas de
componente
letiva do Grupo
110
1 hora não letiva
do Grupo 110
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: ASSESSORIA NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS
EIXO DE INTERVENÇÃO: Gestão Curricular
DOMÍNIOS: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa e Práticas Pedagógicas
ÁREAS/PROBLEMA: Alunos com dificuldades acrescidas ao nível da oralidade, escrita, leitura, educação literária e gramática.
OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Consolidar um agrupamento de escolas que concorra para o sucesso de todos os alunos, em busca dos mais elevados níveis de
rendimento escolar.
RESPONSÁVEL: Marina Sanches Mendonça
Objetivos Específicos

- Melhorar o sucesso
educativo, tendo em conta
as metas educativas
definidas.
- Promover a Qualidade do
Sucesso, tendo em conta o
constante do artigo 1º,
ponto 1, do Decreto-Lei
n.º 54/2018, respondendo
“…à diversidade das
necessidades e
potencialidade de todos e
de cada um dos alunos”.
- Consolidar estratégias
que conduzam à melhoria
das aprendizagens, de
acordo com o Perfil dos
alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.

Descrição Sumária
Assessoria pedagógica
à disciplina de
Português - Presença
de professor assessor,
durante os tempos
letivos previamente
definidos, em trabalho
de coadjuvação
pedagógica e apoio
individualizado, com:
- Trabalho em pequeno
grupo;
- Individualização do
processo ensino/
aprendizagem;
- Reuniões de
articulação versando a
planificação e reflexão
sobre o trabalho
efetuado;
- Diversificação de
métodos de ensino
aprendizagem.

Público-alvo

Turmas do 2.º
e 3.º ciclos em
anos iniciais
de ciclo ou
com maiores
taxas de
insucesso
(de acordo com o
ponto 8.1.
Cronograma das
Ações)

Estratégias
/Metodologias

- Constituição
temporária de grupos
de homogeneidade
relativa (em termos
de desempenho
escolar);
- Individualização do
processo ensino/
aprendizagem;
- Coadjuvação
pedagógica com
reuniões semanais de
articulação entre os
docentes envolvidos;
- Avaliação
sistemática dos
resultados dos alunos
e (re)definição de
estratégias de
acompanhamento.

Indicadores/ Fontes de
Informação

Resultados esperados/
Critérios de sucesso

Resultados académicos:
- Taxas de sucesso e de
qualidade de sucesso à
disciplina no 2º e no 3º
Ciclos/ atas de reuniões
de departamento, fichas
de registo de avaliação e
pautas de avaliação;
- Percentagem de alunos
com classificação positiva
a todas as disciplinas;
- Percentagem de alunos
com percursos diretos de
sucesso;
Número de reuniões de
articulação
interdisciplinar/ atas de
reuniões;
Avaliação
das
assessorias/
atas
de
reuniões
de
departamento;
- Grau de satisfação dos
alunos.

5.º ano - Atingir a taxa de sucesso de
97,10% e de qualidade de sucesso de
40,90%;
6.º ano - Atingir uma taxa de sucesso
de 94,70% e de qualidade de sucesso
de 38,80%;
7.º ano – Atingir uma taxa de sucesso
de 82,60% e de qualidade de sucesso
de 28%;
8.º ano - Atingir uma taxa de sucesso
de 89,50% e de qualidade de sucesso
de 21,50%;
9.º ano - Atingir uma taxa de sucesso
de 93,40% e de qualidade de sucesso
de 32,90%;
- A taxa de sucesso nas provas finais
de Português deve aumentar de
82,68% para 83%;
- Atingir uma taxa de satisfação dos
vários agentes da comunidade
educativa, face às dinâmicas
pedagógicas implementadas, de 87%.

Participantes

20 horas
letivas do GR
300;
2 horas não
letivas do GR
300
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: ASSESSORIA NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA
EIXO DE INTERVENÇÃO: Gestão Curricular
DOMÍNIOS: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa e Práticas Pedagógicas
ÁREAS/PROBLEMA: Fracos resultados académicos na Matemática; Níveis de retenção elevados em alguns anos de escolaridade - Na generalidade, os alunos revelam muitas
dificuldades no uso da linguagem específica da disciplina, na compreensão e aplicação de conhecimentos em novas situações, na análise e avaliação de situações problemáticas, demonstrando também um
fraco domínio dos conceitos e procedimentos. Fraco cálculo mental e fraco raciocínio lógico/abstrato.

OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Consolidar um agrupamento de escolas que concorra para o sucesso de todos os alunos, em busca dos mais elevados níveis de
rendimento escolar.
RESPONSÁVEL: José Garrido
Objetivos
Específicos

- Melhorar o
sucesso
educativo, tendo
em conta as
metas educativas
definidas.
Consolidar
estratégias que
conduzam
à
melhoria
das
aprendizagens,
de acordo com o
Perfil dos Alunos
à
Saída
da
Escolaridade
Obrigatória.

Descrição Sumária

Assessoria à
disciplina de
Matemática Presença de
professor assessor,
durante os tempos
letivos, em trabalho
de coadjuvação
pedagógica e apoio
individualizado.
Constituição
temporária de grupos
de homogeneidade
relativa (em termos
de desempenho
escolar).

Público-alvo

Turmas do 2.º e
3.º ciclos em
anos iniciais de
ciclo ou com
maiores taxas
de insucesso
(de acordo com o
ponto 8.1.
Cronograma das
Ações).

Estratégias /Metodologias

- Constituição temporária de
grupos
de
homogeneidade
relativa
(em
termos
de
desempenho
escolar);
Coadjuvação pedagógica;
Reuniões
semanais
de
articulação entre os docentes
envolvidos;
- Avaliação sistemática dos
resultados
dos
alunos
e
(re)definição de estratégias de
acompanhamento.
- Implementação de planos de
ação/melhoria
quando
os
resultados
se
revelarem
inferiores às metas definidas;
- Reflexão sistemática em torno
da qualidade dos progressos,
bem como a concretização das
medidas cuja necessidade e
pertinência seja indicada por essa
reflexão.

Indicadores/
Fontes de Informação

Resultados esperados/
Critérios de sucesso

Participantes/
Recursos
Humanos

- Resultados académicos:
- Níveis de sucesso e de
qualidade do sucesso avaliação sumativa interna;
avaliação sumativa externa/
atas de reuniões de
departamento, fichas de registo
de avaliação e pautas de
avaliação;
- Percentagem de alunos com
classificação positiva a todas as
disciplinas;
- Percentagem de alunos com
percursos diretos de sucesso;
- Número de reuniões de
articulação interdisciplinar/ atas
de reuniões;
- Avaliação das assessorias/ atas
de reuniões de departamento;
- Grau de satisfação dos alunos.

- Resultados académicos:
5.º ano - Atingir a taxa de
sucesso de 81,90% e a taxa de
qualidade de sucesso de 41%;
6.º ano - Atingir a taxa de
sucesso de 82,50% e a taxa de
qualidade de sucesso de
40,80%;
7.º ano - Atingir a taxa de
sucesso de 78,50% e de
qualidade de sucesso 32,70%;
8.º ano - Atingir uma taxa de
sucesso de 78% e qualidade
de sucesso de 25,70%;
9.º ano - Atingir uma taxa de
sucesso de 82,30% e de
qualidade de sucesso de
35,40%.
- Atingir uma taxa de
satisfação dos vários agentes
da comunidade educativa,
face às dinâmicas pedagógicas
implementadas, de 87%.

20 horas letivas
do GR 500 e 2
horas não
letivas do GR
500

21

Plano Plurianual de Melhoria TEIP 2018/2021

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: ASSESSORIA NA DISCIPLINA DE INGLÊS
EIXO DE INTERVENÇÃO: Gestão Curricular
DOMÍNIOS: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa e Práticas Pedagógicas
ÁREAS/PROBLEMA: Dificuldades ao nível da expressão oral e escrita assim como na compreensão e aplicação de conhecimentos na língua estrangeira de inglês;
OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Consolidar um agrupamento de escolas que concorra para o sucesso de todos os alunos, em busca dos mais elevados níveis de
rendimento escolar.
RESPONSÁVEL: Carla Paiva
Objetivos
Específicos

- Melhorar o
sucesso
educativo, tendo
em conta as
metas educativas
definidas;
Consolidar
estratégias que
conduzam
à
melhoria
das
aprendizagens,
de acordo com o
Perfil dos Alunos
à
Saída
da
Escolaridade
Obrigatória.

Descrição Sumária

Assessoria pedagógica
à disciplina de Inglês Constituição
temporária de grupos
de
homogeneidade
relativa (em termos de
desempenho escolar);
coadjuvação
pedagógica;
reuniões semanais de
articulação entre os
docentes envolvidos;
avaliação sistemática
dos resultados dos
alunos e definição de
estratégias
de
acompanhamento.

Público-alvo

Turmas do 2.º e
3.º ciclos em
anos iniciais de
ciclo ou com
maiores taxas
de insucesso
(de acordo com o
ponto 8.1.
Cronograma das
Ações).

Estratégias /Metodologias

- Constituição temporária de
grupos de homogeneidade
relativa (em termos de
desempenho
escolar);
Coadjuvação pedagógica;
- Reuniões semanais de
articulação entre os docentes
envolvidos;
- Avaliação sistemática dos
resultados dos alunos e
(re)definição de estratégias de
acompanhamento.
- Implementação de planos de
ação/melhoria nas disciplinas
que apresentem resultados
inferiores às metas definidas;
- Reflexão sistemática em
torno da qualidade dos
progressos, bem como a
concretização das medidas
cuja
necessidade
e
pertinência seja indicada por
essa reflexão.

Indicadores/
Fontes de Informação

- Resultados académicos:
- Níveis de sucesso e de
qualidade do sucesso - avaliação
sumativa
interna;
avaliação
sumativa externa/ atas de
reuniões de departamento, fichas
de registo de avaliação e pautas
de avaliação;
- Percentagem de alunos com
classificação positiva a todas as
disciplinas;
- Percentagem de alunos com
percursos diretos de sucesso;
- Número de reuniões de
articulação interdisciplinar/ atas
de reuniões;
- Avaliação das assessorias/ atas
de reuniões de departamento;
- Grau de satisfação dos alunos.

Resultados esperados/
Critérios de sucesso

Participantes
/Recursos
humanos
envolvidos

5.º ano - Atingir a taxa de
sucesso de 88,70% e de
qualidade de sucesso de
48,40%;
6.º ano - Atingir a taxa de
sucesso de 85,40% e de
qualidade de sucesso de
54,70%;
7.º ano - Atingir a taxa de
sucesso de 85,40% e de
qualidade de sucesso de 35%;
8.º ano - Atingir a taxa de
sucesso de 91,40% e de
qualidade de sucesso de
32,40%;
9.º ano - Atingira taxa de
sucesso de 97,80% e de
qualidade de sucesso de
52,10%;
- Atingir uma taxa de
satisfação dos vários agentes
da comunidade educativa,
face às dinâmicas pedagógicas
implementadas, de 87%.

10 horas de
componente
letiva e 1 não
letiva do GR
330
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: ANIMAR ACOMPANHANDO
EIXO DE INTERVENÇÃO: Gestão Curricular e Parcerias e Comunidade (promoção de uma cidadania ativa e crítica e a superação de assimetrias sociais)
DOMÍNIO: Interrupção Precoce do Percurso Escolar
ÁREAS/PROBLEMA: Ofertas culturais pouco diversificadas ou inexistentes; Localização geográfica periférica do Agrupamento que dificulta o acesso a ofertas culturais
diversificadas; Rede de transportes deficitária que implica que um número considerável de alunos chegue à escola muito cedo e regresse a casa muito tarde.
OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Promover no agrupamento um clima de segurança e um ambiente propiciador do gosto de estar na escola.
RESPONSÁVEL: António Carlos Gomes
Objetivos
Específicos

- Manter o
abandono
escolar nulo;
- Reduzir o
absentismo;
- Reduzir a
indisciplina.

Descrição
Sumária

Públicoalvo

Animação de
recreios;
Clube de
teatro;
Clube de
dança
“Trapedance”;
Animação em
tempo de
férias.

Alunos de
todos os
ciclos de
ensino

Estratégias /Metodologias

Indicadores/
Fontes de Informação

- Desenvolvimento de ações de prevenção e
combate ao abandono e absentismo através da
animação dos recreios, tempos livres e
interrupções letivas;
- Desenvolvimento de atividades no período
pré-letivo, para acompanhamento de alunos
que chegam muito cedo à EBI;
- Deslocação às escolas e jardins do
agrupamento para desenvolvimento de
atividades lúdico-didáticas de alunos do préescolar e 1.º ciclo;
- Dinamização do clube de teatro "Trapopalco";
- Dinamização do clube de dança "Trapedance";
- Desenvolvimento de actividades de ocupação
de tempo livre de forma lúdica e útil para a
comunidade educativa;
- Desenvolvimento da autonomia e do sentido
de responsabilidade e da perceção da
expressão dramática como modo de
comunicação com os outros;
- Promoção de novas atividades lúdicodesportivas variadas e dar resposta
socioeducativa às famílias dos alunos do
agrupamento durante as interrupções letivas.

- Número de ocorrências
registadas /Direção;
- Taxa de assiduidade/mapa
de assiduidade;
- Taxa de pontualidade/
Departamentos Curriculares;
- Taxa de abandono/Direção;
- Grau de satisfação/Inquérito
de satisfação aos
alunos/famílias;
- Nº de alunos envolvidos em
ações de animação
sociocultural/ Relatório ações
TEIP - GAAF;
- Número de atividades
realizadas;
- Grau de satisfação dos
alunos e pais/EE
- Nº de apresentações à
comunidade educativa;
- Nº de participantes.

Resultados esperados/
Critérios de sucesso
- Manter nula a taxa de abandono
escolar;
- A média de faltas injustificadas por
aluno deve manter-se inferior a 0,52;
- Manter o número de medidas
disciplinares por aluno menor ou
igual a 0,02;
- Manter duas atividades semanais
de ocupação de tempo livre;
- Manter 75% dos alunos
participantes satisfeitos;
- Manter o nº de participantes no
Clube de Teatro;
- Manter o nº de participantes no
Clube de Dança;
- Manter mais de 75% dos alunos
participantes no Clube de Teatro e
de Dança satisfeitos;
- Realizar três apresentações anuais
do Clube de Teatro e de Dança;
- Conseguir até 40 inscrições anuais
nas atividades das interrupções
letivas.

Participantes
/Recursos
humanos
envolvidos

Animadora 16 horas
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
EIXO DE INTERVENÇÃO: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas
DOMÍNIO: Medidas Organizacionais
ÁREAS/PROBLEMA: Constrangimentos ao nível dos processos reflexivos e de autoavaliação do agrupamento.
OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Assegurar práticas de organização interna adequadas ao desenvolvimento do AESCT e do seu Projeto Educativo.
RESPONSÁVEL: Maria de Fátima Cerqueira Gomes
Objetivos
Específicos

- Incentivar ações
e processos de
melhoria
contínua
da
qualidade,
do
funcionamento e
dos resultados da
escola, através da
promoção
de
mecanismos de
autoavaliação;
- Melhorar a
eficácia
dos
circuitos
de
comunicação e
informação,
a
nível interno e
externo.

Descrição Sumária

Monitorização
e
Avaliação
–
Desenvolvimento de
um
projeto
de
autoavaliação
e
melhoria de escola
através da avaliação
e autorregulação do
Projeto Educativo, no
sentido
de
se
alcançar a eficiência
e a eficácia das
ações, tendo em vista
o sucesso dos alunos.
Deverá
implicar
todos
os
intervenientes na sua
implementação e ter
como
objetivo
recolher os dados
necessários, de modo
a serem introduzidas
alterações
necessárias.

Público-alvo

Estratégias /Metodologias

Comunidade
escolar

- Concretização do estabelecido
no
plano
de
ação
autoavaliação e melhoria de
escola, nos domínios dos
resultados escolares dos alunos,
da prestação do serviço
educativo e da liderança e
gestão;
Articulação
com
departamentos
curriculares,
pais/EE e pessoal não docente;
- Facultar à comunidade
docente, não docente e pais/EE
documentos emanados da
equipa de AA, que favoreçam a
reflexão sobre os mesmos,
visando
uma
melhoria
constante da escola;
- Fornecimento de dados que
possibilitem
a
utilização
sistemática por parte dos
docentes na sua prática
profissional, aceitando-os como
recursos para o sucesso;
- Envolvimento do consultor
externo na atividade da equipa
de AA.

Indicadores/
Fontes de Informação

Resultados
escolares
(indicadores referidos no ponto dez
deste PPM);

- Grau de participação dos
vários agentes da comunidade
educativa na análise dos
aspetos referidos no ponto
dez deste PPM que lhe dizem
diretamente respeito;
- Grau de satisfação dos vários
agentes
da
comunidade
educativa face às dinâmicas
pedagógicas implementadas;
- Elaboração e comunicação à
comunidade educativa dos
dados referidos no ponto dez
deste PMP;
- Participação do consultor,
no mínimo, num encontro
trimestral com a equipa de
AA.

Resultados esperados/
Critérios de sucesso
- Elaboração de relatórios
trimestrais focando as análises
feitas aos aspetos referidos no
ponto dez deste PPM, avaliando a
consecução dos indicadores
referidos;
-Realização
um
encontro
trimestral com o consultor
externo;
- Comunicação dos documentos
elaborados
à
comunidade
educativa, estruturas intermédias
e outros intervenientes do
Agrupamento.
- Participação e envolvimento dos
vários agentes da comunidade
educativa na análise dos aspetos
referidos no ponto dez deste
PPM, nomeadamente naqueles
que lhes dizem diretamente
respeito;
- A taxa de satisfação dos vários
agentes
da
comunidade
educativa relativamente ao clima
de escola deve ser igual ou
superior a 83%.

Participantes/
Recursos
humanos

1 docente do
GR 110 - 1 hora
não letiva; 1
docente do GR
230 – 1 hora; 1
docente do GR
500 - 1 hora.
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: PraTICar
EIXO DE INTERVENÇÃO: Gestão Curricular
DOMÍNIOS: Práticas Pedagógicas
ÁREAS/PROBLEMA: Equipamentos informáticos e ferramentas TIC desactualizados e inadequados face às necessidades

OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Promover a implementação de práticas inovadoras, fornecendo ao aluno uma resposta educativa adequada às
exigências futuras enquanto estudante, trabalhador e cidadão.
RESPONSÁVEL: Sandra Catarina Campos
Objetivos Específicos

- Utilizar diferentes ferramentas
digitais na produção de
documentos digitais
diversificados.
- Desenvolver a capacidade de
pesquisar, tratar, produzir e
comunicar informação, através
das novas tecnologias da
informação e comunicação.
- Promover o uso das TIC em
contextos inter e
transdisciplinares;
- Fomentar a criatividade, o
espírito de equipa, a autonomia
e a responsabilidade.
- Salvaguardar a segurança da
internet;
- Proteger a privacidade online;
- Preservar a biodiversidade;
- Descobrir e divulgar o
património local;
- Introduzir a programação e a
robótica.

Descrição Sumária

Projeto
integrado
e
evolutivo
de
conhecimentos
e
capacidades, assente na
flexibilidade curricular e
na
competência
transversal da informática,
desenvolvido
para
o
ensino pré-escolar como
atividade
auxiliar
do
processo
ensino/
aprendizagem; para o 1º
ciclo do ensino básico
como
integrante
nas
atividades
de
enriquecimento curricular
(AEC); para o 2º e 3º ciclos
do ensino básico como
actividade inserida na
disciplina de TIC.

Público-alvo

Estratégias
/Metodologias

Indicadores/
Fontes de Informação

A metodologia essencial
será a do trabalho de
projeto, implicando:
Despistar
problemas
e
necessidades de forma
participada;
Apresentar
solução;
Alunos do:
-Pré-escolar;
- 1.º CEB;
- 2.ºCEB;
- 3.ºCEB.

hipóteses

de

Identificar
áreas
e
conteúdos decorrentes do
despiste realizado;
Distribuir as áreas e
conteúdos pelos vários
níveis de ensino;
Definir e distribuir tarefas
pelos intervenientes;

Resultados
esperados/
Critérios de sucesso

Participantes
/Recursos
humanos
envolvidos

- Conseguir que
participem no projecto
mais de 90% dos alunos
do Agrupamento;

- Número de alunos
participantes;
- Número de docentes
participantes;
- Grau de satisfação/
Inquérito de satisfação
aos alunos;
- Número e tipologia das
ações desenvolvidas.

- Manter 75% dos alunos
satisfeitos;
- Divulgar a totalidade
dos produtos elaborados
à comunidade educativa:
Na página da escola;
No Facebook da
escola;
No canal Youtube da
escola.

Docente
Grupo 550

- Participação de mais de
50% dos docentes;

Organizar
e
estruturar
informação e resultados;

- Implementar um
momento de reflexão
por período;

Refletir sobre os processos,
produtos e resultados.

Elaborar relatório de
final de ano lectivo.
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO: REFLEXEVOLUÇÃO – REFLETIR PARA EVOLUIR
EIXO DE INTERVENÇÃO: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas
DOMÍNIO: Medidas Organizacionais
ÁREAS/PROBLEMA: Debilidades ao nível dos mecanismos institucionalizados de acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula, enquanto processo
de melhoria da qualidade de ensino e de desenvolvimento profissional (Análise SWOT; Relatório da IGE).
OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Assegurar práticas de organização interna adequadas ao desenvolvimento do AESCT e do seu Projeto Educativo.
RESPONSÁVEL: António Carlos Gomes
Resultados esperados/
Indicadores/
PúblicoEstratégias
Critérios de sucesso
Objetivos Específicos
Descrição Sumária
Fontes de
Participantes
alvo
/Metodologias
Informação

- Criar mecanismos de
supervisão pedagógica;

- Partilhar práticas
pedagógico-didáticas de
referência;
- Explorar formas
alternativas de alcançar
as metas de
aprendizagem;
- Impulsionar dinâmicas
reflexivas, reforçando
simultaneamente o
trabalho colaborativo
entre os docentes;
- Reforçar a confiança e
estabelecer laços com
os colegas.

- Criação de um espaço na webpage do
Agrupamento onde constam os principais
propósitos do projeto, os procedimentos e
a grelha de observação.
- As observações terão lugar em contexto
de sala de aula. Cada professor/a
envolvido/a nestes processos será
observado/a, no mínimo, duas vezes até
ao final do ano letivo.
- Reforço da componente colaborativa do
processo através da escolha voluntária dos
pares, priorizando um processo de
natureza iminentemente crítica, dialógica
e participativa.
- Os registos das observações deverão ser
reunidos pelo coordenador do projeto, de
forma a efetuar a sua
monitorização/avaliação (quantos
professores/as observados/as, principais
pontos fortes e áreas de melhoria) no final
do terceiro trimestre.
- Reunião com todos/as os/as
envolvidos/as, sobre aspetos como os
principais pontos fortes e áreas de
melhoria encontrados nas observações,
dificuldades e aspetos a melhorar.

- Criação de uma
grelha de observação
das aulas;

- Docentes

- Trabalho
cooperativo e em
rede entre os
professores, tendo
em vista melhorarem
o seu desempenho,
sustentados na
entreajuda, na
partilha de práticas e
de recursos e na
cooperação contínua;
- Criação de dinâmicas
de observação de aulas
com três momentos
definidos: préobservação,
observação e pósobservação.

- Boas práticas e
áreas de melhoria
constantes nos
Relatórios de
Observação;

- Número de
reuniões de pré e
pós observação/
Relatórios dos
coordenadores de
departamento;
- Grau de
satisfação dos
docentes face às
dinâmicas
pedagógicas
implementadas.

- Participação no projeto de
pelo menos 50% dos docentes
do agrupamento com
componente letiva atribuída;
- Implementação de um
momento de observação por
período e por participante;
- Identificação de cinco boas
práticas e duas áreas de
melhoria, no final do ano
lectivo;
- Implementar no
agrupamento no mínimo oito
medidas organizacionais que
visam a promoção do
trabalho colaborativo;

- Docentes dos
diversos níveis
de ensino.

- Atingir uma taxa de
satisfação dos docentes, face
às dinâmicas pedagógicas
implementadas, de 87%.
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO - APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA
EIXO DE INTERVENÇÃO: Parcerias e Comunidade
Domínio: Envolvimento da Comunidade
ÁREAS/PROBLEMA: Baixo envolvimento parental na escola e baixa adesão às atividades desenvolvidas; Falta de expetativas dos alunos e dos pais em relação ao futuro;
Ausência de hábitos de trabalho e de métodos de estudo por parte de alguns dos alunos; Défice de valores de cidadania por parte de certos alunos; Lacunas relevantes dos
discentes nos pré-requisitos necessários à aquisição da leitura/escrita, nomeadamente ao nível da consciência fonológica.
OBJETIVO GERAL (PROJETO EDUCATIVO): Promover o desenvolvimento de competências pessoais, relacionais e profissionais de todos os elementos da comunidade educativa;
Promover uma escola em permanente ligação com o meio envolvente, numa dialética construtiva com a comunidade local.
RESPONSÁVEL: Ana Maria Cabral
Resultados
Participantes
Objetivos
Públicoesperados/
Descrição Sumária
Estratégias /Metodologias
Indicadores
/ Recursos
Específicos
alvo
Critérios de
humanos
sucesso
- Contribuir para o
desenvolvimento da
comunicação dos
alunos, promovendo a
sua autoestima e
inclusão;
-Desenvolver pré
competências para a
aprendizagem da
leitura e da escrita.
- Promover nos atores
educativos
sentimentos de
motivação e pertença
pela escola.
- Promover o
envolvimento e
responsabilização dos
pais/EE no percurso
escolar e no sucesso
educativo dos seus
educandos;
- Maximizar o
intercâmbio entre a
escola e os parceiros

- Acompanhamento, individual
ou em grupo, em terapia da
fala;
- Acompanhamento psicológico
individual;
- Ações de “Educação
Parental”: Dinamização de
ações sobre diversas temáticas
para pais/EE, no sentido de
promover o desenvolvimento
de competências parentais e a
discussão de estratégias
práticas educativas;
- Dinamização de ações de
sensibilização para docentes e
não docentes sobre diversas
temáticas, consoante as
necessidades dos diversos
agentes educativos;
- Consultadoria a Docentes

Comunidade
escolar

- Deteção precoce das perturbações de
comunicação, fala e linguagem e encaminhar para
respostas adequadas;
- Produção de materiais de apoio adequados às
necessidades dos alunos;
- Promoção de atividades de reflexão e
auscultação dos interesses e necessidades dos
diferentes intervenientes educativos;
- Deteção precoce das dificuldades de
aprendizagem e problemas com origem no meio
social e familiar e intervir no apoio social às
famílias, encaminhamento para entidades de
apoio social e outras, quando necessário, e
promover o envolvimento parental no percurso
escolar do educando;
- Desenvolvimento de competências parentais dos
pais/EE e potenciar as interações entre a
criança/jovem;
- Provimento de estratégias para lidar com as
dificuldades dos alunos;
- Análise e reforço de facilitadores e barreiras ao
desenvolvimento e à aprendizagem, tendo em
vista a implementação e avaliação de estratégias
tendentes à sua respetiva promoção, prevenção e
eliminação;

- N.º de alunos
acompanhados;
- Resultados
escolares dos
alunos
acompanhados;
- N.º de
atendimentos a
pais /EE;
- N.º de
participações dos
EE;
- N.º de ações de
sensibilização
dinamizadas;
- N.º de ações
dinamizadas para
pessoal docente e
não docente;
- N.º de
participantes;
- N.º de
atendimentos a
docentes;
- Grau de satisfação

- Dar resposta a
100% das
solicitações;
- Ter a participação
de 26 % dos pais/EE
nas atividades
destinadas aos
mesmos;
- Dar resposta a
100% das solicitações
dos pais/EE.
- Realizar uma ação
por período letivo;
- Ter 80% dos pais
que participam nas
ações satisfeitos;
- Realizar uma ação
para pessoal docente
e/ou não docente;
- Ter 50% de
inscrições de
docentes e não
docentes;
- Ter 80% dos
docentes e não

Terapeuta da
Fala – 17 h
Animador (a) 1 h;
Psicólogo (a) 30 h
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educativos;
- Garantir o apoio e a
segurança necessários
ao bem-estar do
aluno.

- Promover nos atores
educativos sentimentos
de motivação e
pertença pela escola;
- Promover o
envolvimento e
responsabilização dos
pais/EE no percurso
escolar e no sucesso
educativo dos seus
educandos;
- Maximizar o
intercâmbio entre a
escola e os parceiros
educativos;
- Garantir o apoio
socioeconómico e a
segurança necessários
ao bem-estar do aluno.

- Realização de ações de sensibilização para
pais/EE sobre competências parentais e outras
consideradas pertinentes, através do GAAF;
- Informação e sensibilização do pessoal docente e
não docente para diferentes problemáticas e
facilitar a cooperação educativa entre alunos,
docentes e família;
Desenvolvimento
de
atividades
de
relacionamento com os pais/EE, no sentido de
estimular a sua participação na vida do AESCT,
com vista à concretização das metas do
Agrupamento;
- Promoção e apoio na realização de atividades
com a participação dos pais/EE;
- Criação de condições favoráveis ao envolvimento
e participação da comunidade nas atividades da
escola, com vista uma efetiva aproximação e
relação da escola ao meio envolvente enquanto
realidades indissociáveis.
- Atendimento/ receção aos
alunos “Porta Aberta”, que visa a
gestão de conflitos e resolução
de problemas dos alunos;
- Orientação Escolar e
Profissional que visa a realização
de atividades individuais e em
grupo com aplicação de testes
psicotécnicos, esclarecimento de
Alunos da
dúvidas e apresentação de
EPE, 1.º, 2.º,
informação relativa às diferentes
e 3.º ciclos
modalidades educativas;
- Realização de uma Feira de
Orientação Escolar e Profissional;
- Ações de formação/
sensibilização para alunos sobre
diversas temáticas que
contribuam para a formação de
cidadãos conscientes e
participativos na sociedade.

- Ações que visam ajudar o aluno a refletir e a
tomar consciência dos seus comportamentos, gerir
conflitos e resolver problemas quotidianos dos
alunos e abordar a educação para a saúde e
sexualidade de forma a promover valores, atitudes
e comportamentos assertivos;
- Acompanhamento dos alunos no processo de
desenvolvimento da sua identidade pessoal e do
seu projeto de vida, nomeadamente ajudá-lo a
identificar o percurso formativo mais adequado às
suas necessidades e caraterísticas e dar a conhecer
aos alunos saídas profissionais e orientá-los no seu
percurso escolar envolvendo as famílias nas
decisões do aluno;
- Promoção nos alunos a aquisição, promoção e
desenvolvimento de competências, desenvolver
competências assertivas e boas práticas sociais.

dos participantes.

N.º de
atendimentos;
- N.º de
encaminhamentos;
- N.º de alunos
inscritos no
Programa de
Orientação Escolar
Profissional;
- N.º de atividades
desenvolvidas;
- Grau de
satisfação;
- N.º de ações
realizadas para os
alunos;
- Número de alunos
envolvidos.

docentes que
participam nas ações
satisfeitos.

- Responder a 100%
das solicitações;
- Efetuar todos os
encaminhamentos
necessários;
- Inscrição de 80%
dos alunos do 9.º
ano;
- Realização de 8
atividades;
- Ter 90% dos alunos
que participam nas
atividades satisfeitos;
- Realizar 3 ações de
formação/
sensibilização anuais;
- Dinamizar uma ação
para cada ciclo de
ensino.

Animador (a) 1 hora;
Psicólogo (a) 5 horas
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8.1. Cronograma das Ações

Ação

Ano Letivo:
Mês:

Assessoria no 1.º Ciclo
Monitorização e Avaliação:
Assessoria a Português (2.º e
3.º Ciclos)
Monitorização e Avaliação:
Assessoria a Matemática
(2.º e 3.º Ciclos)
Monitorização e Avaliação:
Assessoria a Inglês
(2.º e 3.º Ciclos)
Monitorização e Avaliação:
PraTICar

2018/2019 e 2019/2020
9

10

11

12

1

2

3

4

2020/2021
5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Português/ Matemática: 3h - EB1 Manhouce (1º/2º anos); 3h - Turma A da EBI Santa
Cruz da Trapa (1º ano); 3h - Turma B da EBI Santa Cruz da Trapa (2º ano); 3h - Turma A
do Polo de Carvalhais; 3h - Turma B do Polo de Carvalhais

Português/ Matemática: 2h - EB1 Manhouce (1º/2º anos); 3h - Turma A da EBI Santa Cruz da
Trapa (1º ano); 3h - Turma B da EBI Sa nta Cruz da Trapa (2º ano); 3h - Turma A do Polo de
Carvalhais; 3h - Turma B do Polo de Carvalhais

5º B - 3 tempos
6º B - 3 tempos

5º B - 3 tempos
6º B - 3 tempos

7º A - 4 tempos
7º A - 4 tempos

5º A - 3 tempos
5º B - 3 tempos

7º A – 4 tempo
7º B – 4 tempo

5º A – 2 tempos
5º B – 2 tempos

7º A – 2 tempos
7º B – 2 tempos

9º A - 3 tempos
9º B – 3 tempos
9º A - 3 tempos
9º B - 3 tempos
9º A - 2 tempos

7º A - 4 tempos
7º A - 4 tempos

5º A - 3 tempos
5º B - 3 tempos

7º A – 4 tempo
7º B – 4 tempo

5º A – 2 tempos
5º B – 2 tempos

7º A – 2 tempos
7º B – 2 tempos

9º A - 3 tempos
9º B – 3 tempos
9º A - 3 tempos
9º B - 3 tempos
9º A - 2 tempos

Projeto Transversal Curricular TIC/Pogramação/ Robótica para a EPE, 1º ciclo, 2º ciclo e
3º ciclo

Projeto Transversal Curricular TIC/Pogramação/ Robótica para a EPE, 1º ciclo, 2º ciclo e 3º
ciclo

Animação de recreios – 12h; Clube de teatro – 3h; Clube de Dança – 2h;
Animação em tempo de férias – 1h

Animar de recreios – 11h; Clube de teatro – 2h; Clube de Dança – 2h
Animação em tempo de férias – 3h

Desenvolvimento do projeto de autoavaliação e melhoria contínua da escola, segundo
um plano de ação trimestral (recolha de dados - análise - redação de conclusõesdivulgação), de forma a possibilitar a monitorização, autorregulação e avaliação do PE

Desenvolvimento do projeto de autoavaliação e melhoria contínua da escola, segundo um
plano de ação trimestral (recolha de dados - análise - redação de conclusões- divulgação), de
forma a possibilitar a monitorização, autorregulação e avaliação do Projeto Educativo

Desenvolvimento de um projeto de observação de aulas e de supervisão entre pares

Desenvolvimento de um projeto de observação de aulas e de supervisão entre pares

Acompanhamento psicológico – 25h; Acompanhamento em terapia da fala – 15h;
Consultadoria a Docentes – 2h (psicóloga) + 1h (terapeuta da fala); Orientação Escolar e
Profissional – 3h (psicóloga); Ações de formação/ sensibilização – 2h (psicóloga) + 1h
(terapeuta da fala) + 1h (animadora sociocultural); Ações de “Educação Parental” – 2h
(psicóloga) + 1h (terapeuta da fala)+ 1h (animadora sociocultural); Atendimento “Porta
Aberta” – 1h (psicóloga)

Acompanhamento psicológico – 25h; Acompanhamento em terapia da fala – 15h;
Consultadoria a Docentes – 2h (psicóloga) + 1h (terapeuta da fala); Orientação Escolar e
Profissional – 3h (psicóloga); Ações de formação/ sensibilização – 2h (psicóloga) + 1h
(terapeuta da fala) + 1h (animadora sociocultural); Ações de “Educação Parental” – 2h
(psicóloga) + 1h (terapeuta da fala) + 1h (animadora sociocultural); Atendimento “Porta
Aberta” – 1h (psicóloga)

Monitorização e Avaliação:
Animar Acompanhando
Monitorização e Avaliação:
Monitorização e Avaliação
Monitorização e Avaliação:
Reflexevolução – Refletir para
Evoluir
Monitorização e Avaliação:

Apoio ao Aluno e à Família

Legenda:

Monitorização

Avaliação
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9. PLANO DE CAPACITAÇÃO
Partindo do princípio que o desenvolvimento profissional e a qualificação dos recursos humanos do
agrupamento são fatores imprescindíveis para uma melhoria consolidada, pretendemos conceber uma dinâmica
formativa que se traduza na implementação de ações de capacitação, visando a melhoria de processos e dos resultados
na aprendizagem dos alunos. Estas ações de capacitação deverão contribuir para a criação de um sistema sustentável,
quer nos posicionemos ao nível da sala de aula quer ao nível da organização como um todo, e emanam de um processo
de auscultação e diagnóstico das necessidades formativas dos elementos da comunidade educativa.

Ano
Letivo

2018/19

2019/20

Grupo-Alvo

Tipologias

(Domínio A - Gestão de Sala de Aula;
Domínio B – Articulação, comunicação,
colaboração e supervisão pedagógica;
Domínio C – Monitorização e
Avaliação.

(professores; técnicos;
assistentes
operacionais;
assistentes
administrativos)

(Tipo 1 - Regulação do ambiente de sala de aula;
Tipo2 - Pedagogia diferenciada; Articulação,
comunicação, colaboração e supervisão
pedagógica (Tipo 4); Monitorização e Avaliação
(Tipo 5);

Domínio A - Gestão de
Sala de Aula

Professores

TIPO 3 – Avaliação no processo
de ensino-aprendizagem

A Avaliação Formativa ao Serviço
de Processos de Melhoria

Domínio B – Articulação,
comunicação,
colaboração e supervisão
pedagógica

Lideranças
intermédias e
professores

Tipo 4 - Desenvolver práticas de
trabalho colaborativo entre
pares:
- supervisão pedagógica

Monitorizar a relação
pedagógica: a importância do
trabalho entre pares

Domínio A - Gestão de
Sala de Aula

Professores

TIPO 2 - Pedagogia diferenciada e
flexibilidade curricular

Domínio C Monitorização e
Avaliação

Equipa de
monitorização e
lideranças

Tipo 5 - Monitorização e
Avaliação

Professores

Tipo 3 – Avaliação e estratégias
diversificadas de ensino/
aprendizagem na área da
Matemática

Domínio

2020/21
Domínio A - Gestão de
Sala de Aula

Temáticas / Ações

Gestão e Flexibilidade Curricular
Rumo à Diferenciação Pedagógica
Autoavaliação e ciclo de
melhoria: articulação de
processos e produtos
Matemática - estratégias de
abordagem sala de aula

10. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
A avaliação do Plano de Melhoria será feita com o propósito de aferir o grau de consecução das metas e dos
objetivos a que nos propusemos nos diversos eixos, bem como monitorizar o processo de implementação para
possíveis ajustamentos, se necessário. A avaliação interna deste Plano é da responsabilidade da equipa de avaliação
interna do Agrupamento. A equipa irá monitorizar as diferentes estratégias de melhoria do PPM, e em particular o
desenvolvimento das várias ações do plano, através dos indicadores definidos para cada uma, solicitando a
participação dos responsáveis de cada uma e/ou os seus dinamizadores/coordenadores e da restante comunidade
educativa.
Em simultâneo, e de modo a concentrar as sinergias inerentes ao Programa TEIP, haverá o acompanhamento
da equipa de avaliação interna pelo consultor externo, tendo em vista o desenvolvimento de sistemas de
monitorização e avaliação e promovendo processos reflexivos, nomeadamente ao nível das estruturas intermédias, e
formativos envolvendo pessoal docente e não docente.
Anualmente, e no final do período de vigência deste plano, no ano letivo 2017/2018, proceder-se-á a
uma avaliação, com o propósito de aferir os resultados globais alcançados e, quantitativamente, o grau de
consecução das metas, tendo em conta os seguintes parâmetros:
 Avaliação dos Recursos:

 Espaços físicos; recursos informáticos; recursos humanos (pessoal docente e não docente);
 Estudo do grau de absentismo;
 Alunos (SASE; habilitações literárias dos pais; acesso no domínio às TIC).
 Avaliação dos resultados alcançados:

Avaliação interna de alunos
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 Resultados alcançados por nível de ensino (Taxa de insucesso/sucesso escolar e qualidade de sucesso; Taxa
de alunos com sucesso pleno (alunos com classificação positiva a todas as disciplinas) e sucesso deficitário);
 Progressão e retenção por ano/ciclo de escolaridade;
 Eficácia das medidas de apoio e de recuperação das dificuldades e acompanhamento;
 Alunos com Necessidades Educativas - medidas de inclusão e resultados;
 Taxa de interrupção precoce do percurso escolar.
Avaliação externa de alunos
 Taxa de alunos com positiva nas provas finais de ciclo;
 Classificação média dos alunos nas provas finais.
• Promoção de análises ao nível de:
 Estudos comparativos (sucesso dos últimos anos - avaliação interna + avaliação interna/avaliação
externa);
 Inserção no ensino secundário e prosseguimento de estudos;
 Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos da escola (taxa coortal de conclusão de ciclos);
 Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações face ao ano anterior;
 Participação e desenvolvimento cívico: assiduidade, comportamento e disciplina (média de faltas injustificadas
e taxa de ocorrências disciplinares em contextos de sala de aula);
 Grau de abrangência das atividades de enriquecimento curricular;
 Grau de satisfação dos diversos intervenientes e parceiros: (alunos e pais/encarregados de educação;
pessoal docente e não docente; parceiros; impacto na comunidade);
 Avaliação do contributo do programa TEIP no sucesso escolar dos alunos;
 T a x a d e participação dos pais/encarregados de educação em ações promovidas pela escola e outras
dinâmicas formativas/informativas;
 Contributo da ação não docente;
 Taxa de participação dos docentes e não docentes em formações;
 Número de parcerias estabelecidas e avaliação do impacto das mesmas pelos agentes da comunidade
escolar que com elas lidam diretamente.
A operacionalização do processo de monitorização e avaliação, com resultados apresentados em relatórios
periodais, envolverá a participação dos vários agentes da comunidade (alunos, pais/EE, pessoal não docente, docentes,
parceiros, coordenadores de departamentos curriculares, coordenadora de diretores de turma, coordenador do
PAA/Clubes e Projetos, representante do Núcleo de Apoio à Aprendizagem e Inclusão, GAAF, BE/CRE, Direção) e
concretizar-se-á também através da recolha de dados consubstanciados nos seguintes documentos:
 pautas de avaliação do final de cada período;
 atas elaboradas pelos Conselhos de Turmas e Departamentos, bem como de Conselho Pedagógico e Direção;
 relatórios de implementação das ações;
 relatórios semestrais de monitorização da coordenação TEIP.

10.1. Dispositivo de monitorização e avaliação do Plano Plurianual de Melhoria
Equipa de avaliação:
Indicadores:
Procedimentos:
Calendarização:
Acompanhamento:

Secção de Autoavaliação e Coordenador TEIP
Grau de cumprimento dos objetivos
Grau de cumprimento das metas
Análise de documentos (atas, relatórios, memorandos, inquéritos)
Elaboração de questionários, grelhas de registo e relatórios
Final de cada período letivo, semestral e anual
Perito Externo
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