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Introdução
Na salvaguarda das premissas de visão e de missão explícitas no projeto educativo do
Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, o qual se organiza para assegurar um ensino-aprendizagem de
qualidade, inclusivo, adaptado às necessidades específicas dos seus alunos, de modo a dotá-los com as
competências e conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades e integrarse cívica e ativamente na sociedade, o sucesso escolar deve ser uma preocupação e uma prioridade
da intervenção do Agrupamento.
Assim, a necessidade de refletir sobre esta problemática é uma constante, pelo que o
documento que aqui se apresenta constitui mais uma ferramenta de trabalho onde se relevam um
conjunto de dados estatísticos e se definem e descrevem ações, com vista à melhoria dos resultados
escolares dos alunos, à promoção da disciplina e à prevenção da interrupção precoce do percurso
escolar.
Este Plano Plurianual de Melhoria foi construído a partir dos diversos documentos estratégicos
que definem e orientam o trabalho desenvolvido nesta Unidade Orgânica, entre os quais se sublinham o
Projeto Educativo e o Projeto de Intervenção da Diretora. Porém, o seu conteúdo não é indiferente às
conclusões e sugestões, passíveis de serem aplicadas, surgidas de uma prática de reflexão regular sobre
a problemática do sucesso escolar que acontece em diferentes níveis da estrutura organizacional do
Agrupamento. De facto, as medidas e as estratégias a implementar resultam de um trabalho conjunto
que tem vindo a ser realizado não só pela direção e pelas estruturas intermédias mas também de
reflexões mais abrangentes acontecidas em sessões plenárias.
Consideramos que para se conseguirem melhorar os resultados quer a nível do abandono
escolar e da promoção da disciplina, quer a nível da progressão nas aprendizagens e seus resultados, é
necessário um trabalho conjunto, persistente e aberto a todas as adaptações ou mudanças exigidas por
novos desafios.
Este Plano de Melhoria foi, simultaneamente, resultado e objeto de reflexão, sendo um
documento aberto à mudança e à reflexão constante. Apresentamos, em seguida, as alterações ao
Plano Plurianual de Melhoria propostos pela UO para o ano letivo de 2017/2018.
Estas propostas resultaram das diversas reuniões que foram sendo realizadas no Agrupamento,
com vista à melhoria de aspetos diagnosticados como fragilidades. Assim, repensou-se o funcionamento
do Grupo de Supervisão Comportamental com vista à melhoria da disciplina nas várias escolas e nesta
sequência, no 1º ciclo, será implementado um gabinete, o qual funcionará nos momentos de recreio e
também durante o período de almoço.
No 5ºano, constituiu-se um grupo de elementos apenas destinado ao controlo da disciplina,
que se encontra interligado com o projeto de Autonomia e de Flexibilização Curricular. Pareceu-nos
mais proveitoso que estes alunos dispusessem de um conjunto de docentes e de técnicos superiores que
se responsabilizasse apenas por estes alunos pois, poderão intervir de forma mais rápida em virtude de
os conhecerem bem.
Na sequência da preocupação constante na melhoria do trabalho em contexto de sala de aula,
constituiu-se a Equipa Multidisciplinar que, será coordenada pela psicóloga do agrupamento. Um dos
elementos desta equipa, a animadora sociocultural, participará em algumas aulas onde, através da
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utilização de recursos lúdicos e sempre orientada pelos conteúdos que a professora titular lhe
apresentará, terá como missão fazer os alunos convergirem para a escola com interesse e curiosidade.
É nossa convicção que os alunos interessados, não serão sujeitos a tanta dispersão e poderão controlar
de forma mais eficaz a sua tendência para a indisciplina que, normalmente, resulta de uma falta de
motivação ou desinteresse.
À semelhança da boa prática já implementada no 1º ciclo, foi criado o conselho de ano, no 5º
ano, o qual é coordenado por dois docentes. Neste conselho de ano tomam-se todas as decisões
relativas a essas turmas e onde todo o processo de ensino-aprendizagem pode ser acompanhado e
monitorizado de forma constante e frequente, com recurso a reuniões mensais.
Foi ainda decidido que as turmas dos 6º e 9ºanos usufruiriam de um reforço nas aprendizagens
ao nível do Português e da Matemática pois no ano letivo anterior, devido a problemas disciplinares
muito sérios entre algumas turmas e alguns professores e também devido ao elevado grau de
absentismo de alguns docentes, nas turmas de 5º e 8º anos, não foi possível assegurar a efetiva
aprendizagem dos diversos conteúdos pelos alunos. Desta forma, estas turmas terão, no ano letivo de
2017/2018, um reforço de aulas de apoio para que se possam colmatar as dificuldades diagnosticadas.
Também no presente ano letivo, será ainda alargada a Supervisão Pedagógica a 75% de
docentes do agrupamento com o objetivo de tornar ainda mais eficaz a gestão da sala de aula e de
fazer chegar a todos os alunos um acompanhamento mais individualizado e, consequentemente, mais
profícuo.
As propostas de alteração acima elencadas serão enunciadas neste documento, nas ações de
melhoria correspondentes.
Deste modo, apenas foram realizadas alterações na ação estratégica (parte II, ponto 6) deste
documento e nas metas a alcançar no ano letivo 2017/2018 (parte I, ponto 5).
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Parte I
1. Identificação do Agrupamento
O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes situa-se no Concelho da Amadora e abrange os níveis de
ensino desde o pré-escolar ao terceiro ciclo do ensino básico.
O Agrupamento tem como escola sede a EB 2.3. Cardoso Lopes onde são lecionados os segundo e
terceiro ciclos. Engloba igualmente um Jardim de Infância (JI do Cerrado da Bica), uma escola do
primeiro ciclo do ensino básico com Jardim de Infância e Creche (EB1/JI/Creche Aprígio Gomes) e uma
escola do primeiro ciclo do ensino básico com Jardim de Infância (EB1/JI da Mina).
A nível da gestão de discentes, agrega ainda três estabelecimentos de ensino da rede particular:
Externato “O Viveirinho”; Externato “Nª Sr.ª da Paz” e Externato “Anjo da Guarda”.
Este Agrupamento foi homologado por Despacho de 23/03/2004, do Senhor Diretor Regional de
Educação de Lisboa e Vale do Tejo. A sua Diretora é a docente Maria da Conceição Mateus.
Atualmente, encontra-se ativa a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
EB1/JI/Creche Aprígio Gomes
Dados da escola sede:
Código: 340492
Morada: Av. António Ribeiro Chiado 2700-621 Amadora;
Contactos: telefone 214986560 e fax 214986568;
Endereço eletrónico institucional: direcao@cardosolopes.net
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2. Contextualização/Caracterização
O Concelho da Amadora nasceu no ano de 1979, sendo caracterizado como o primeiro concelho de
abril. Anteriormente, pertencia ao concelho de Oeiras, constituindo uma das suas freguesias.
A partir dos anos cinquenta do século XX foi alvo de uma explosão demográfica devido à melhoria
de algumas infraestruturas, nomeadamente a eletrificação da linha férrea com ligação a Lisboa mas
também devido à criação de postos de trabalho locais baseados na indústria e serviços que aqui se
instalaram. Assim, largos contingentes migratórios (inicialmente, oriundos do interior do país, e já na
década de 70, após a descolonização, muitos retornados e naturais das antigas colónias portuguesas)
afluíram a este território criando problemas de difícil resolução.
Devido à escassez de habitação e às dificuldades económicas desenvolveram-se no Concelho,
bairros clandestinos, muitos sem infraestruturas básicas. Esta situação foi-se prolongando e ainda hoje
há muitos alunos do Agrupamento que os habitam, na sua maioria oriundos das famílias provenientes
das antigas colónias portuguesas em África. Nos últimos anos, a zona envolvente à escola sede e à
escola Aprígio Gomes tem sofrido algumas alterações com a construção de novos empreendimentos
urbanísticos e a gradual eliminação do bairro degradado que se situa próximo destas escolas. No
entanto, apesar de algumas melhorias verificadas nos últimos anos, ainda temos uma comunidade
problemática e desfavorecida que tenta ultrapassar fatores externos adversos condicionantes do
desempenho e rendimento escolar.
A EB 2,3 Cardoso Lopes foi inaugurada em 1983 e nos últimos anos foi intervencionada com
várias obras que a transformaram numa escola moderna e agradável. A EB1/JI/Creche Aprígio Gomes
data de janeiro de 2010 e juntou a população das antigas EB1 Aprígio Gomes, EB1 Mina de Água e JI de
Santa Filomena. Esta escola é contígua à Escola sede. A EB1/JI da Mina foi inaugurada igualmente em
2010, no mês de outubro, substituiu a antiga EB1 da Mina e passou a dispor de Jardim de Infância. O JI
Cerrado da Bica foi também alvo de obras de remodelação em 2002 e situa-se próximo da EB1/JI da
Mina.
Verificando-se uma certa tendência para a procura de escolas com melhor estatuto e melhor
posicionadas no ranking nacional, por parte dos alunos no final do 1º ciclo, em especial os da EB1 da
Mina com melhor aproveitamento, a escola sede tem promovido e publicitado as boas condições que
oferece aos alunos. Condições que vão desde a humanização dos espaços, a atribuição de sala própria a
cada turma, a organização de tempos de trabalho e estudo, a estreita vigilância no cumprimento das
normas e regras e a participação em projetos, onde se enquadra o projeto Salto de Gigante.
Quer em termos de resultados escolares, principalmente nos 2º e 3º ciclos, quer ao nível do
absentismo e do abandono escolar, tem-se assistido a uma evolução positiva. Fundamentalmente, é a
pequena indisciplina que mais perturba o normal decurso das aulas, tendo sido elaborado um plano
para a promoção da disciplina. (Ver tabela nº 14, no anexo)

______________________
Atualizado em 27/09/2017
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Melhoradas as condições das infraestruturas das escolas, aumentados os recursos materiais e
estando o abandono escolar controlado (ver tabela nº 15, no anexo), esta comunidade reforça a aposta
na melhoria dos resultados escolares e qualidade das aprendizagens, prevenindo o absentismo,
promovendo a disciplina e a pontualidade, como condições indispensáveis para o sucesso.
2.1.

População Discente

A população discente do Agrupamento provém sobretudo de famílias de níveis socioeconómicos
baixos e médios e de diferentes origens culturais. Principalmente as Escolas Cardoso Lopes e Aprígio
Gomes recebem alunos residentes no Bairro de Santa Filomena onde não existem infraestruturas, as
condições de vida são precárias e há muitos problemas económicos. A conjugação destes fatores com
outros de ordem social e cultural leva a desajustamentos que dificultam a normal socialização dos
jovens. Com o início do processo de demolição do Bairro e o realojamento da população residente,
alguns alunos deixaram de pertencer à área de influência do Agrupamento, residindo agora nos Bairros
Sociais da Boba, Casal da Mira ou Casal do Silva e outros em apartamentos não sociais na Reboleira, nos
Moinhos da Funcheira e mesmo na freguesia de Queluz (concelho de Sintra) continuando, no entanto, a
frequentar estas escolas. A restante população, destas e das outras escolas do Agrupamento, provém
de bairros de padrões normalizados de urbanização e integra-se em níveis socioeconómicos médios.
A generalidade dos pais e encarregados de educação exerce a sua atividade profissional nos
sectores secundário e terciário, embora este último em atividades de baixa formação, apresentando
uma escolaridade que se situa, maioritariamente no ensino básico (ver gráfico nº 10, no anexo).
No que respeita às nacionalidades dos alunos, predominam os portugueses, no entanto entre
estes há bastantes que têm ascendência africana (ver tabela nº 9 e gráfico nº 9, no anexo). Das outras
nacionalidades a mais representativa é a cabo-verdiana. Muitas vezes os alunos estrangeiros chegam a
Portugal ao longo do ano letivo e são integrados em condições desiguais porque não têm competências
a nível da língua portuguesa (ver tabelas nº 10 e 11, no anexo). Apesar dos esforços desenvolvidos pelo
agrupamento para um bom acolhimento e rápida integração, enfrentam grandes dificuldades de
aprendizagem.
2.2.

População Docente

O corpo docente do Agrupamento envolve-se com profissionalismo e empenho na perspetiva de
melhorar o sucesso e a qualidade das aprendizagens dos seus alunos. Além das atividades inerentes à
sala de aula, específicas de cada grupo disciplinar, os docentes, quer por iniciativa própria, quer pela
valorização de outras propostas de atividades, têm dado o seu valioso contributo com o objetivo de
motivar e socializar os alunos.
Os gráficos seguintes mostram a evolução do número de docentes nos dois últimos anos letivos.
______________________
Atualizado em 27/09/2017
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É de notar que o número de docentes do quadro tem vindo a diminuir, face às aposentações e às
rescisões ocorridas, os quais não foram substituídos. Também se verifica redução no número de
docentes contratados.
2.3.

População Não Docente

O pessoal não docente desempenha um papel crucial na organização do Agrupamento tanto a nível
operacional como administrativo. Cabe aos assistentes operacionais a manutenção e vigilância dos
espaços escolares e a mediação de conflitos. Anualmente estes funcionários fazem formação específica
promovida pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho da Amadora em colaboração com a Câmara
Municipal da Amadora. Os assistentes técnicos desempenham com reconhecida competência, funções
na área administrativa, financeira e patrimonial, assim como a execução das medidas de controlo
interno.
O número de Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos no Agrupamento não sofreu grandes
alterações nos últimos dois anos, como se constata nos gráficos abaixo. A única variação ocorrida
consubstancia-se em menos uma Assistente Operacional na Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes e menos duas
na Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes, redução esta explicada em função da legislação em vigor no
que concerne ao rácio do número de Assistentes Operacionais/Aluno.
2.4.

Equipamentos e atividades de enriquecimento curricular

Todas as escolas do Agrupamento estão devidamente equipadas com materiais em bom estado
adequados à faixa etária dos alunos e às necessidades do desenvolvimento de todas as atividades, tais
como as expressivas, as desportivas e as que utilizam as novas tecnologias.
O Agrupamento possui três Bibliotecas modernas, confortáveis, bem equipadas com mobiliário
adequado à faixa etária dos alunos e todas integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (à exceção do JI
Cerrado da Bica, pois que não possui biblioteca). As duas professoras bibliotecárias desenvolvem o seu
trabalho em articulação.
A escola sede possui uma Ludoteca dinamizada por uma animadora sociocultural. É um espaço
lúdico, cultural e de convívio para os alunos nos seus tempos livres. Com a orientação da animadora
sociocultural, os alunos podem explorar a sua criatividade em diversas atividades como: planificar e
concretizar ações de voluntariado ou comemorações de efemérides, realizar trabalhos manuais e jogar.
É um recurso de extrema importância na socialização dos jovens e promoção da disciplina. Além desta
função, a animadora sociocultural dinamiza atividades de ocupação dos tempos livres para os alunos de
todos os ciclos de ensino durante as interrupções letivas.
Na escola sede e na EB1/JI/Creche Aprígio Gomes existe um gabinete de moderação
comportamental que se destina a acolher alunos que não respeitam as normas do Regulamento Interno.
Os alunos do primeiro ciclo podem beneficiar de apoio pedagógico ministrado em sala de aula, em
coadjuvação com o professor titular de turma. Possuem também, a possibilidade de beneficiarem de
Atividades de Enriquecimento Curricular, sendo a Câmara Municipal da Amadora a sua entidade
promotora (a oferta disponível é: Inglês, Atividade Física e Desportiva e Expressões).
Os alunos dos segundo e terceiro ciclos podem beneficiar de sala de estudo cujas finalidades
prioritárias são desenvolver métodos de estudo e esclarecer dúvidas. Estas salas de estudo são
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dinamizadas por professores de várias disciplinas. As aulas de apoio de Matemática e Português no
terceiro ciclo são lecionadas pelo professor da disciplina e contribuem para colmatar as dificuldades
dos alunos.
A escola Cardoso Lopes também oferece alguns clubes como: Casa do Teatro, Artes Manuais,
Desporto Escolar e Jornalismo. Existe um gabinete que se destina a assuntos no âmbito do serviço
social e psicologia. Os serviços administrativos encontram-se num espaço amplo e moderno e existe
serviço de reprografia e de papelaria.
Apesar de todas as escolas do Agrupamento terem serviço de refeitório, apenas a escola sede
possui bufete para alunos e professores. No final do ano letivo transato, foi inaugurado, na escola sede,
um pavilhão gimnodesportivo devidamente apetrechado.
Todos os estabelecimentos de ensino possuem componente de apoio à família no horário pré e pós
letivo, assim como durante as interrupções letivas, sendo o mesmo assegurado pela Santa Casa da
Misericórdia da Amadora.

_______________________
Atualizado em 20/10/2015
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3. Diagnóstico
O diagnóstico resultou de uma reflexão partilhada entre os vários elementos da comunidade
educativa (docentes, não docentes, encarregados de educação, alunos e outros elementos da
comunidade educativa) sobre os seguintes documentos:
- Projeto Educativo;
- Projeto de intervenção da Diretora do Agrupamento;
- Plano de Melhoria TEIP;
- Relatório TEIP;
- Resultados da autoavaliação 2013/14;
- Relatório da avaliação externa do Agrupamento feita em 2013/14;
- Resultados escolares dos alunos em 2011/12, 2012/13, 2013/14,2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;

ANÁLISE SWOT
Pontos Fortes

Pontos Fracos

* Forte Liderança da Direção (a qual tem

* O insucesso académico, tendo em conta as
taxas de conclusão de cada ciclo de estudos e
as classificações obtidas nos exames nacionais
(apesar da melhoria significativa observada em
2013/2014, nos 2º e 3º ciclos).

promovido a dinamização, a elaboração, a
divulgação de boas práticas, a concretização dos
diferentes planos de ação e o incentivo dos órgãos
de gestão intermédia para o cumprimento das metas
estabelecidas).

* Investimento na dotação de recursos (por

Origem Interna

exemplo os Recursos Informáticos, a Ludoteca e as
Bibliotecas Escolares- todas integradas na RBE).

* Dinamização e partilha de boas práticas.
* Implementação de clubes, atividades
desportivas, parcerias e participação em
projetos que vão de encontro aos interesses
dos alunos.
* Investimento na melhoria dos espaços
escolares e na aquisição de equipamento
adequado.
* Mecanismos de autoavaliação desenvolvidos
na gestão, no planeamento e na organização do
processo educativo.
*
Existência
de
CAF
em
estabelecimentos de ensino.

todos

os

* Muitos alunos com dificuldades de
aprendizagem, os quais exigem a dinamização
de atividades de apoio diversificadas e
assertivas, em todos os ciclos de ensino.

* Pequena indisciplina em sala de aula, a qual
compromete um ambiente que se pretende
ajustado às aprendizagens.
* Resistência, por parte de alguns professores
do quadro, à introdução de novas dinâmicas de
trabalho em contexto de sala de aula (por
exemplo: parcerias, assessorias, supervisão
pedagógica).
* Mudança de Agrupamento, no final do 1º
ciclo
por
parte
de
alguns
alunos
(principalmente
aqueles
com
melhores
resultados académicos).

* Reconhecimento da comunidade escolar pela
evolução positiva do Agrupamento.
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Oportunidades

Constrangimentos

* Construção do pavilhão gimnodesportivo da
Escola Sede, dando resposta ao anseio da
comunidade, após 30 anos de construção da
escola.

* Risco de perda de técnicos de educação.
* A nível do pessoal docente, o facto do quadro
do pré-escolar e do primeiro ciclo (ainda) ser
insuficiente.

* O término da oferta educativa para adultos,
no ano letivo de 2012/13, de acordo com os
normativos da tutela.

* Desmantelamento gradual do Bairro de Santa
Filomena, com realojamento das famílias, o
que permite a melhoria das suas condições
sociais.

* Pouca exigência parental para com os
deveres escolares dos seus educandos:
assiduidade, pontualidade, material escolar e
tempo de estudo.

* Nove salas de JI do Agrupamento, o que
permite dar resposta a todas as crianças de 5
anos.

* A falta de habilitações escolares por parte de
muitos EE, o que compromete o melhor
acompanhamento dos seus educandos.

* Diversificação da oferta educativa (PCA e
Ensino Vocacional).

* Parte da comunidade escolar é desfavorecida
socioeconomicamente.

* Grau académico dos encarregados
educação que tem vindo a melhorar.

* Baixas expetativas escolares por parte de
muitos alunos e respetivas famílias.

de

* Emigração por parte de algumas famílias do
Agrupamento, as quais não informam os
Serviços Administrativos.
* Admissão, durante o ano letivo, de alunos
imigrantes, a maioria com dificuldades
linguísticas e com desfasamentos entre os
programas escolares.
* Extinção da oferta formativa de CEF.

Com esta análise SWOT pretende-se maximizar as oportunidades do ambiente e os pontos
fortes do Agrupamento e minimizar os efeitos dos constrangimentos e dos pontos fracos.

Plano de melhoria do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes - 2014/17

Página 13 de 68

Origem Externa

* Existência de duas novas urbanizações nas
imediações da Escola Sede e da Escola Aprígio
Gomes, com população de estrato social mais
favorecido.

4. Identificação das Áreas de Intervenção Priorizadas
A partir da reflexão sobre as situações diagnosticadas na análise SWOT, enunciam-se os
problemas de intervenção prioritária e os objetivos gerais que se pretendem atingir.
Principais problemas hierarquizados por ordem decrescente de importância e objetivos gerais
que se propõe atingirem:
Promoção da qualidade das aprendizagens
Objetivos:
✓ Melhorar o sucesso escolar que resulta da avaliação sumativa interna, que
define no final de cada ano letivo (3º período) a progressão ou a retenção de ano
por parte dos alunos de todos os ciclos de ensino;
✓ Melhorar a avaliação sumativa externa, que mede, em determinado momento,
em todo o país e com os mesmos instrumentos o nível de conhecimentos adquiridos
pelos alunos, relevando para a conclusão e não conclusão de ciclo de ensino, com
pesos reduzidos (30%).
✓ Aproximar os resultados da avaliação interna com os resultados da avaliação
externa.
Indisciplina
Objetivos:
✓

Diminuir os problemas de indisciplina dos alunos, sobretudo em sala de aula,
em todos os ciclos de ensino;

✓

Melhorar a pontualidade e a assiduidade dos alunos;

✓

Diminuir a incidência de faltas de material necessário para as aulas, o que pode
provocar alguma destabilização por parte do aluno (principalmente, nos 2º e 3º
Ciclos);

✓

Promover atitudes de cooperação quer da parte dos alunos, quer da parte dos
docentes, na construção das aprendizagens em sala de aula (exemplo:
implementação

de

medidas

que

promovam

maior

envolvimento

e

responsabilização dos alunos para com o sucesso coletivo e a implementação de
coadjuvação entre docentes vocacionadas para a promoção da disciplina).
Interrupção precoce da escolaridade
Objetivos:
✓

Manter o abandono escolar próximo do nível 0.
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5. Metas
A fixação das Metas permite explicitar o compromisso do Agrupamento em relação aos
resultados esperados.
Segue-se a tabela proposta pela DGE que servirá de base para os cálculos efetuados pelo
Agrupamento:

Em 2014/15 as metas serão consideradas atingidas com sucesso, se a classificação final, ou
seja, a média das classificações alcançadas em cada um dos domínios que constam na tabela acima, for
superior a 0,5 pontos (arredondadas às décimas).
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5.1.

Domínio 1- Avaliação Externa

1ª Ciclo
Taxa de Sucesso

Português

Ano letivo

Escola

Nacional

Diferencial

2011/2012

56,5%

79,2%

-22,7%

2012/2013

47,0%

51,7%

-4,7%

2013/2014

60%

80,9%

-20,9%

2014/2015

80,34%

85,64%

-5,30%

2011/2012

24,0%

55,1%

-31,1%

2012/2013

62,4%

63,1%

-0,7%

2013/2014

42,5%

63,3%

-20,8%

2014/2015

50,43%

69,47%

-19,04%

4ºAno

Matemática

4º Ano
Distância para o valor Nacional

Valor de

Valor de

Submeta A

Partida

da Taxa de Sucesso
Português

-16,1%

Matemática

-17,5%

Chegada
(2014/2015)

Melhorar 5 p.p. face ao
valor de partida
Melhorar 5 p.p. face ao
valor de partida

-11,1%

-12,5%

Classificação Média

Português

Ano letivo

Escola

Nacional

Diferencial

2011/2012

2,77

3,35

-0,58

2012/2013

2,49

2,61

-0,12

2013/2014

2,82

3,23

-0,41

2014/2015

3,26

3,37

-0,11

2011/2012

2,08

2,78

-0,70

2012/2013

2,90

2,94

-0,04

2,46

2,95

-0,49

2,69

3,07%

-0,38%

4ºAno

Matemática

2013/2014
2014/2015
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4º Ano
Distância para o valor Nacional
da Classificação média

Valor de
Partida

Português

-0,37

Matemática

-0,41

4º Ano
Distância para o valor Nacional

Valor de
Submeta B

(2014/2015)
Melhorar 0,10 face ao

Melhorar 0,10 face ao

-16,1%

Matemática

-17,5%

-0,31

valor de partida

Condição de sucesso

Partida

Português

-0,27

valor de partida

Valor de

da Taxa de Sucesso

Chegada

Cumprir a submeta A ou a submeta B

No ano letivo 2015/2016, foram revogadas as Provas Finais de ciclo que abrangia o 6º ano.

2º Ciclo
Taxa de Sucesso

Português

Ano letivo

Escola

Nacional

Diferencial

2011/2012

62,9%

74,8%

-11,9%

2012/2013

40,3%

56,4%

-16,1%

2013/2014

58,8%

74,5%

-15,7%

2014/2015

84,06%

75,57%

8,49%

2011/2012

33,7%

54,1%

-20,4%

2012/2013

36,4%

48,6%

-12,2%

2013/2014

42,5%

46,8%

-4,3%

2014/2015

76,81%

52,99%

23,82%

6ºAno

Matemática

6º Ano
Distância para o valor Nacional

Valor de

da Taxa de Sucesso

Partida

Português

-14,6%

Matemática

-12,3%
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Classificação Média

Português

Ano letivo

Escola

Nacional

Diferencial

2011/2012

2,82

3,05

-0,23

2012/2013

2,45

2,72

-0,27

2013/2014

2,66

3,04

-0,38

2014/2015

3,16

3,08

0,08

2011/2012

2,48

2,80

-0,32

2012/2013

2,40

2,62

-0,22

2013/2014

2,48

2,61

-0,13

2014/2015

3,12

2,71

0,41

6ºAno

Matemática

6º Ano
Distância para o valor Nacional

Valor de
Partida

da Classificação média
Português

-0,29

Matemática

-0,22

6º Ano
Distância para o valor Nacional

Valor de
Submeta B

(2014/2015)
Melhorar 0,10 face ao
valor de partida
Melhorar 0,10 face ao
valor de partida

Valor de

da Taxa de Sucesso

-14,6%

Matemática

-12,3%

-0,19

-0,12

Condição de sucesso

Partida

Português

Chegada

Cumprir a submeta A ou a submeta B

No ano letivo 2015/2016, foram revogadas as Provas Finais de ciclo.
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3º Ciclo
Taxa de Sucesso

Português

Ano letivo

Escola

Nacional

Diferencial

2011/2012

57,1%

65,4%

- 8,3%

2012/2013

34,2%

50,1%

- 15,9%

2013/2014

71,1%

69,0%

2,1%

2014/2015

95,56%

75,65%

19,91%

2015/2016

73,68%

71,27%

2,41%

2016/2017

69,57%

74,50%

-4,93%

2011/2012

11,3%

55,5%

- 44,2%

2012/2013

18,4%

39,3%

- 20,9%

2013/2014

68,9%

53,0%

15,9%

2014/2015

64,44%

47,14%

17,30%

2015/2016

38,60%

46,45%

-7,85%

2016/2017

57,45%

53,98%

3,47%

9ºAno

Matemática

9º Ano
Distância para o

Valor de Partida

valor Nacional da

(2016/2017)

Valor de
Submeta A

Chegada
(2017/2018)

Taxa de Sucesso
Português

-4.93%

Matemática

3,47%

Melhorar 5 p.p. face ao
valor de partida
Melhorar 5 p.p. face ao
valor de partida

0,07%

8,47%

Classificação Média

Português
9ºAno

Matemática

Ano letivo

Escola

Nacional

Diferencial

2011/2012

2,76

2,83

-0,07

2012/2013

2,42

2,61

-0,19

2013/2014

2,98

3,20

-0,22

2014/2015

3,09%

3,02%

0,07

2015/2016

2,95

2,96

-0,01

2016/2017

2,85

3,01

-0,16

2011/2012

1,92

2,87

-0,95

2012/2013

1,76

2,62

-0,86
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9º Ano
Distância para o valor Nacional

2013/2014

3,07

3,00

0,07

2014/2015

2,91

2,61

0,30

2015/2016

2,32

2,55

-0,23

2016/2017

2,87

2,79

0,08

Valor de
Partida

da Classificação média
Português

-0,16

Matemática

0,08

9º Ano
Distância para o valor Nacional

Valor de

da Taxa de Sucesso

Partida

Português

-4,93%

Matemática

3,47%
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5.2.

Domínio 2- Avaliação Interna
Taxa de Insucesso Escolar
Nº total de

Nº de alunos

alunos

retidos na

Taxa de insucesso

inscritos

avaliação do 3ºP

escolar

(excl. transf.)

(incl. Regular e PCA)

2011/2012

551

56

10,16%

2012/2013

551

66

11,98%

2013/2014

559

66

11,81%

2014/2015

570

35

6,1%

2015/2016

536

31

5,8%

2016/2017

570

27

4,7%

2011/2012

214

59

27,57%

2012/2013

199

47

23,62%

2013/2014

210

64

30,48%

2014/2015

193

19

9,8%

2015/2016

174

20

11,5%

2016/2017

208

28

13,5%

2011/2012

234

65

27,08%

2012/2013

195

46

23,59%

2013/2014

197

47

23,86%

2014/2015

209

14

6,7%

2015/2016

182

23

12,6%

2016/2017

234

9

3,8%

Ano letivo

1ºCiclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Taxa de Insucesso Escolar

Valor de

Valor de

Indicador A

Partida

Submeta A

Chegada

(2016/2017)

(2017/2018)

4,74%

<7,5%

1º Ciclo

Melhorar pelo menos
2º Ciclo

12,61%

3º Ciclo

3,64%
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Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas
Nº de alunos
Ano letivo

avaliados
(inclui CEF)

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Nº de alunos com

Percentagem de alunos

zero classif.

com zero classif.

Negativas

Negativas

(inclui CEF)

(inclui CEF)

2012/2013

551

430

78,04%

2013/2014

555

386

69,55%

2014/2015

562

440

78,29%

2015/2016

537

406

75,60%

2016/2017

570

433

75,96%

2012/2013

197

86

43,65%

2013/2014

209

96

45,93%

2014/2015

226

110

48,67%

2015/2016

189

108

57,14%

2016/2017

213

102

47,88%

2012/2013

244

120

49,18%

2013/2014

247

118

47,77%

2014/2015

213

102

47,88%

2015/2016

229

119

51,96%

234

125

53,41%

2016/2017

Indicador B
Percentagem de alunos com
class. positiva a todas as
disciplinas

Valor de

Valor de
Partida

Submeta B

Chegada

(2016/2017)

(2017/2018)

75,96%

79.96%

1ºCiclo

Melhorar pelo menos

2º Ciclo
7,88%

4 p.p. face ao histórico

51,88%

3º Ciclo
53,41%
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Observação: Para alcançar sucesso em cada um dos ciclos de ensino será necessário cumprir a submeta
A ou a submeta B.
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5.3.

Domínio 3- Interrupção Precoce do Percurso Escolar
Taxa de interrupção precoce do percurso escolar
Nº total de

Nº de alunos que

alunos

interromperam

inscritos

precocemente o

(excl. transf.)

percurso escolar

2011/2012

214

0

0,00%

2012/2013

199

0

0,00%

2013/2014

210

0

0,00%

2014/2015

193

0

0,00%

2015/2016

174

0

0,00%

2016/2017

208

1

0,5%

2011/2012

262

5

1,91%

2012/2013

246

4

1,63%

2013/2014

255

2

0,78%

2014/2015

209

0

0,00%

2015/2016

182

1

0,5%

2016/2017

234

1

0,5%

Ano letivo

2º Ciclo

3º Ciclo

Taxa de interrupção Precoce do
Percurso Escolar- TIPPE

TIPPE

Valor de

Valor de
Partida

Meta

Chegada
(2017/2018)

(2016/2017)

2º Ciclo

0,5%

3º Ciclo

0,5%

Manter o valor ≤ 0,8%
Melhorar 25% face ao
valor de partida

< 0,8%
0,38%

Observação: Para alcançar sucesso em cada um dos ciclos de ensino será necessário cumprir a meta.
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5.4.

Domínio 4- Indisciplina
Medidas disciplinares por aluno (1º, 2º e 3º Ciclos)
Nº total
de alunos
Ano letivo

inscritos
(excl.
transf.)

Nº de

Nº de medidas

Nº de

medidas

disciplinares

medidas

correctivas

sancionatórias

disciplinares

(MC)

(MDS)

(MD)

Medidas
disciplinares
por aluno

2012/2013

996

582

91

673

0,68

2013/2014

1024

658

88

746

0,73

2014/2015

1009

191

61

252

0,25

2015/2016

972

353

120

473

0,49

2016/2017

1055

790

150

940

0,89

Valor de

Valor de
Medidas disciplinares por aluno

Partida

Meta

Chegada
(2017/2018)

(2016/2017)

1º, 2º e 3º Ciclos

0,89

Melhorar 15% face ao valor
de partida
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0,76
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5.5.

Metas para o triénio 2014/17
I

Classificação alcançada/ a alcançar em…

Indicador

Média

2014/15

2015/16

2016/17

(últimos

(valores

(valores

(valores

(valores

anos)

indicativos)

indicativos)

indicativos)

indicativos)

Port.

-7,4%

≥ −5%

≥ −5%

≥ −5%

0,07%

Mat.

-16,4%

-11,4%

-6,4%

≥ −5%

8,47%

Port.

-0,37

-0,27

-0,17

-0,07

-------

Mat.

-0,41

-0,31

-0,21

-0,11

-------

Port.

-0,29

-0,19

-0,09

≥ −0,05

---------

Mat.

-0,22

-0,12

≥ −0,05

≥ −0,05

---------

Port.

-0,16

-0,06

≥ −0,05

≥ −0,05

-0,06

Mat.

-0,58

-0,48

-0,38

-0,28

0,18

1º ciclo

11,32%

6,1%

5,8%

4,7%

≤7,5%

2º ciclo

27,22%

9,8%

11,5%

13,5%

7,61%

3º ciclo

25,16%

6,7%

12,6%

3,8%

0%

1º ciclo

73,80%

78,29%

75,60%

75,96%

79,96%

2º ciclo

44,79%

48,67%

57,14%

47,88%

51,88%

48,48%

47,88%

51,96%

53,41%

0,00%

≤ 0,0%

≤ 0,0%

0,5%

≤ 0,8

1,44%

0,0%

0,5%

0,5%

0,38%

0,71

0,25

0,49

0,89

0,76

>= 0,5

>= 0,6

>= 0,7

>= 0,7

0,49

>=0,70

9º ano

Domínio

B- Distância da

4º ano

classificação média
para o valor nacional

6º ano

9º ano

A- Taxa de insucesso
escolar
2- Sucesso
escolar
na

B-

Percentagem

avaliação

de alunos

interna

com
classificação

2017/18

57,41%

3º ciclo

positiva a
todas as
disciplinas

3-Interrupção
precoce
do
percurso
escolar

2º ciclo
Taxa de Interrupção
precoce do percurso
escolar (TIPPE)
3º ciclo

(risco de
abandon
o)

4.Indisci
plina

Número de medidas

1º, 2º e 3º

disciplinares por aluno

ciclos

Classificação Final

0,42
(2013/14)

Situação alcançada
Valor Esperado

0,94

0,83

________________
Atualizado em 27/09/2017
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Observação: Considera-se que o Agrupamento alcançou com sucesso as metas gerais se,
alternativamente, no fim de vigência do PPM, tiver:
- alcançado ou superado a classificação final a que se propôs;
- se atingir o valor esperado e classificação 1 no domínio 3;
- se ficar acima do valor esperado.
(retirado das linhas orientadoras para a elaboração do PPM)
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6. Ação estratégica

Analisadas as necessidades diagnosticadas, numa perspetiva de melhoria contínua, identificamse, descrevem-se e caracterizam-se ações que o Agrupamento escolheu como resposta a essas
necessidades.
Para este ciclo de melhoria, propõem-se treze ações que vão, naturalmente, no sentido de
melhorar os resultados escolares, de baixar os níveis de indisciplina e de prevenir possível aumento do
abandono escolar. Do total das ações à frente referidas, sete são dedicadas à “Melhoria do Ensino e da
Aprendizagem” e as restantes, divididas entre os eixos “Prevenção do Abandono, Absentismo
Indisciplina”, “Gestão e Organização” e “Relação Escola - Comunidade”.
Neste momento considera-se que as ações que foram planificadas e que estão a ser executadas
terão um impacto positivo no desempenho desta Unidade Orgânica.

___________________________________________________________________________
Todas as ações de melhoria a implementar (ponto 6.1) foram atualizadas em 27/09/2017
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6.1.

Ações de Melhoria a Implementar

Ação de melhoria 1: Assessoria Pedagógica no 1º Ciclo
Eixo de intervenção:
1. Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.

Áreas/Problemas:
1. Resultados escolares dos alunos ainda abaixo das médias nacionais (avaliação externa).
2. Desfasamento entre os resultados da avaliação externa e interna.
Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Otimizar a utilização dos equipamentos instalados na sala de aula.
- Promover a individualização dos percursos de aprendizagem.
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.

Objetivos específicos da ação:
- Melhorar o aproveitamento escolar na avaliação interna, por parte dos alunos apoiados.
- Melhorar os resultados escolares do agrupamento, na avaliação externa.
- Aumentar o nº de alunos com positiva a todas as disciplinas.

Descrição da ação:
Apoio pedagógico (individual ou em pequeno grupo) em todas as turmas, mediante sinalização realizada pelo professor titular de turma, com alunos que indiciem risco de insucesso,
após a implementação dos testes de avaliação diagnóstica, realizados durante o período de funcionamento das aulas de Português e de Matemática; Articulação do trabalho
desenvolvido entre o professor assessor e o professor titular de turma para planificação conjunta de todas as atividades a implementar no trabalho de assessoria, em regime de par
pedagógico (Fazer diagnóstico incisivo do problema, delineando com a maior precisão possível a estratégia de intervenção, através da elaboração de planos de ação, para os alunos);
pontualmente poderá equacionar-se a divisão da turma em 2 blocos para trabalho em separado, de acordo com os ritmos de aprendizagem dos alunos, coordenados pelos dois
docentes. As horas de assessoria são adstritas às turmas em função das dificuldades de aprendizagem manifestadas pelos alunos de cada turma.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
- Atividades de apoio diversificadas e assertivas de acordo com as dificuldades manifestadas pelos alunos, planificadas em articulação entre os dois docentes.
- Organização dos alunos em pequenos grupos de trabalho para partilha de conhecimentos e troca de ideias.
- Realização de itens de testes intermédios e exames.
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Público-alvo:
Todos os alunos do 1º ao 4º ano das escolas com 1º ciclo, que revelem dificuldades de aprendizagem e que sejam sinalizados pelos respetivos professores titulares.

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Taxa de aprovação dos alunos que beneficiaram de assessoria pedagógica.

- Melhorar, no mínimo para 90% em 2014/15 e para, no mínimo 92,5%, nos anos

- Taxa de sucesso dos alunos que beneficiaram de assessoria pedagógica em Português e

subsequentes.

Matemática, na avaliação externa.

- Melhorar 5 pp face ao ano letivo transato, mantendo o valor ≥ −5% em 2016/17.

- Distância da classificação média dos alunos que beneficiaram de assessoria

-

pedagógica para o valor nacional.
- Percentagem

Diminuir a distância em 0,10, em cada ano letivo.

de alunos que beneficiaram de assessoria pedagógica com

classificação positiva a todas as disciplinas.

- Melhorar 4 p.p. em cada ano letivo.

- Percentagem de alunos que revelaram progresso nas aprendizagens (mesmo que não
tenham obtido aproveitamento).

- Mínimo de 90%.

Distribuição de responsabilidades: Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo.
Participantes:

Professores Titulares de Turma, Professores de Apoio Educativo e Professor Tutor.

Ação de melhoria 2: Parceria Pedagógica no 1º Ciclo
Eixo de intervenção:

(AÇÃO EXTINTA EM 2016/2017)

1. Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.

Áreas/Problemas:
1. Resultados escolares dos alunos ainda abaixo das médias nacionais (avaliação externa).
2. Desfasamento entre os resultados da avaliação externa e interna.
Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Promover dinâmicas de inovação e capacidade de proporcionar processos de mudança.
- Rentabilizar e valorizar os recursos humanos do Agrupamento de escolas.

Objetivos específicos da ação:
- Melhorar o aproveitamento escolar na avaliação interna.
- Melhorar os resultados escolares do agrupamento, na avaliação externa.
- Aumentar o nº de alunos com positiva a todas as disciplinas.
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Descrição da ação:
Parceria pedagógica no Português e Matemática nos 2º, 3º e 4º anos das escolas do 1º Ciclo. Os professores titulares das turmas parceiras lecionam o Português ou a Matemática em
duas turmas, possibilitando maior concentração no desenvolvimento da estratégia de ensino para cada disciplina. Articulação do trabalho desenvolvido entre ambos os docentes para
reforço na área de Apoio ao Estudo. A seleção dos docentes é realizada em função do perfil de cada docente e das áreas curriculares onde se sente capaz de melhor desempenho.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
- As turmas em parceria partilham o professor de Matemática e de Português, sendo que as turmas a serem asseguradas devem ter, sempre que possível, uma turma com alunos com
um ritmo mais acelerado e a turma com o ritmo mais lento.
- O Apoio ao Estudo é lecionado, sempre que possível, pelos dois docentes, em coadjuvação.

Público-alvo:
Todos os alunos das turmas de 2º, 3º e 4º anos das escolas de 1º Ciclo.

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Taxa de aprovação dos alunos do 1º Ciclo.

- Melhorar, no mínimo para 90% em 2014/15 e para, no mínimo 92,5%, nos anos

- Distância da taxa de sucesso em Português e Matemática, na avaliação externa, para o

subsequentes.

valor nacional.

- Melhorar 5 pp face ao ano letivo transato, mantendo o valor ≥ −5% em 2016/17.

- Distância da classificação média do Agrupamento para o valor nacional.
- Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas.

- Diminuir a distância em 0,10 valores em cada ano letivo.
Melhorar 4 p.p. em cada ano letivo.

Distribuição de responsabilidades:
Participantes:

Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo, assessorado pelo Coordenador da Escola EB1/JI da Mina.

Professores Titulares de Turma que realizam parceria (2º, 3º e 4º ano de escolaridade).

Ação de melhoria 3: Turmas constituídas por ritmos de aprendizagem dos alunos
Eixo de intervenção:
1. Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.

Áreas/Problemas:
1. Resultados escolares dos alunos ainda abaixo das médias nacionais (avaliação externa).
2. Desfasamento entre os resultados da avaliação externa e interna.
3. Classificações positivas a todas as disciplinas, ainda com um valor abaixo dos 80%, no 1º Ciclo, abaixo dos 65%, no 2º Ciclo e cerca de 40% no 3º Ciclo.
Objetivos gerais do Projeto Educativo:
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- Otimizar a utilização dos equipamentos instalados na sala de aula.
- Promover a individualização dos percursos de aprendizagem.
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.

Objetivos específicos da ação:
- Melhorar o aproveitamento escolar na avaliação interna.
- Melhorar os resultados escolares do agrupamento, na avaliação externa.
- Aumentar o nº de alunos com positiva a todas as disciplinas.

Descrição da ação:
Constituição de turmas em função dos ritmos de aprendizagens dos alunos (de acordo com os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações finais de ano letivo e com o parecer do
professor titular/diretor de turma), de modo a poder rentabilizar os recursos de recuperação e de apoio em função das necessidades das turmas.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
- Organização dos alunos em pequenos grupos de trabalho para partilha de conhecimentos.
- Rentabilização dos apoios educativos e assessorias pedagógicas em função das necessidades de cada turma (as turmas que apresentam ritmos de aprendizagens mais lentos são alvo
de mais medidas de apoio – por exemplo: as turmas A podem ter uma hora de assessoria em sala de aula enquanto as turmas D/E têm até 4 horas de assessoria).
- Criação do Conselho de Ano do 5º ano;

Público-alvo:
Todos os alunos do 2º ao 9º ano do Agrupamento.

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Taxa de aprovação dos alunos do 1º Ciclo.

- Melhorar, no mínimo para 90% em 2014/15 e para, no mínimo 92,5%, nos anos

- Taxa de aprovação dos alunos dos 2º e 3º Ciclos.

subsequentes.

- Distância da taxa de sucesso em Português e Matemática, na avaliação externa, para o

- Melhorar 5 pp em relação ao ano letivo anterior.

valor nacional.

Melhorar 5 pp face ao ano letivo transato, mantendo o valor ≥ −5% nos anos letivos

- Distância da classificação média do Agrupamento para o valor nacional.

referidos na tabela do ponto 5.5.

- Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas.

-

- Taxa de progresso dos alunos das turmas com ritmos de aprendizagem mais lento.

- Melhorar 5% em cada ano letivo.

Diminuir a distância em 0,10 em cada ano letivo.

- Diminuição da distância entre a taxa de progresso das turmas dos vários perfis.

Distribuição de responsabilidades: Coordenadores dos Departamentos do 1º Ciclo, de Línguas, de Matemática e Ciências Experimentais, de Ciências Sociais e Humanas e
de Expressões
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Participantes:

Professores Titulares de Turma do 1º Ciclo/de disciplina nos 2º e 3º Ciclos; Professores de Apoio Educativo do 1º Ciclo; Professor Tutor; Professores assessores nos

2º e 3º Ciclos.

Ação de melhoria 4: Sala de Estudo nos 2º e 3º Ciclos
Eixo de intervenção:
1. Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.
Áreas/Problemas:
1. Média, referente aos últimos três anos, dos resultados dos alunos na avaliação externa (quer na taxa de sucesso quer nas classificações) ainda se encontra abaixo das médias
nacionais.

2. Baixa taxa de Sucesso escolar na avaliação interna.
3. Baixa percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas.
4. Considerando a média dos últimos três anos, existe desfasamento entre os resultados da avaliação externa e a avaliação interna.
Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.

Objetivos específicos da ação:
- Possibilitar aos alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou que não tenham ajuda no exterior, um espaço adequado à realização de trabalhos, de estudo e desenvolvimento de
competências organizacionais, com ajuda de professores.

- Melhorar os resultados escolares dos alunos implicados.
Descrição da ação:
É

criado

um

espaço

para

desenvolvimento

de

competências

dos

alunos

com

dificuldades

de

aprendizagem

transversais

nas

diversas

disciplinas

curriculares.

Em cada reunião de avaliação, é realizada uma reavaliação dos alunos e todos aqueles que apresentem nível inferior a 3 em qualquer disciplina são encaminhados para a Sala de Estudo
da disciplina, a qual é lecionada, preferencialmente, pelo professor titular da turma.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
De acordo com sinalização do conselho de turma, o aluno é proposto para acompanhamento, de forma a desenvolver as competências necessárias para a aquisição das aprendizagens
futuras.

Público-alvo:
Alunos do 2º e 3º ciclos: sinalizados pelos Conselhos de Turma ou que solicitem, voluntariamente, o acesso ao recurso.
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Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Melhoria do sucesso escolar dos alunos beneficiados.

- Melhorar os resultados escolares dos alunos em 5 pp. em cada ano letivo.

- Assiduidade dos alunos propostos, em cada período.

- Acima de 90%.

- Distância da taxa de sucesso em Português e Matemática, na avaliação externa, para o

- Melhorar 5 pp em cada ano letivo.

valor nacional.
- Distância da classificação média do Agrupamento para o valor nacional.

- Diminuir a distância da taxa de sucesso para o valor nacional em ≥5%, no ano letivo

- Taxa de conclusão de Ciclo.

2016/17.

- Taxa de sucesso nos Exames Nacionais do 6º e 9º ano.

- Melhorar 5% em cada ano letivo.
- Melhorar a distância entre a média obtida pelo Agrupamento e a média nacional para, no

- Taxa de aproveitamento em todas as disciplinas.

máximo, -5%.
- Melhorar os resultados escolares dos alunos em 5 pp. em cada ano letivo.

Distribuição de responsabilidades:
Participantes:

Coordenadores dos Departamentos Curriculares dos 2º e 3º Ciclos, assessorados pela Coordenadora da Sala de Estudo.

Professor dos Grupos Disciplinares.

Ação de melhoria 5: Apoio Acrescido em Português e Matemática no 3º Ciclo
Eixo de intervenção:
1. Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.

Áreas/Problemas:

1.

Média, referente aos últimos três anos, dos resultados dos alunos na avaliação externa (quer na taxa de sucesso quer nas classificações) ainda se encontra abaixo das médias
nacionais.

2.
3.

Considerando a média dos últimos três anos, existe desfasamento entre os resultados da avaliação externa e a avaliação interna.
Sucesso escolar da avaliação sumativa interna em Matemática e Português abaixo do desejável.

Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.
- Promover dinâmicas de inovação e capacidade de proporcionar processos de mudança.
- Rentabilizar e valorizar os recursos humanos do Agrupamento de Escolas.
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Objetivos específicos da ação:
- Promover um espaço em que aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem possam realizar atividades de recuperação de conteúdos.
- Melhorar as aprendizagens e os resultados escolares dos alunos implicados (avaliação interna e externa).

Descrição da ação:
De frequência obrigatória por parte dos alunos sinalizados pelo professor titular da disciplina, o qual assegura, organiza e gere o seu funcionamento, tendo em vista uma melhoria dos
resultados escolares dos alunos da turma. Esta medida deve ter 1 a 3 tempos letivos semanais, consoante o nível de escolaridade da turma e a constituição da mesma (as turmas de
ritmo de aprendizagem mais lento devem ter mais horas de apoio; as turmas do 9º ano também têm mais horas de apoio). Ao longo do ano letivo o grupo de alunos que frequentam
este apoio pode ser alterado com aviso aos Encarregados de educação, via caderneta e comunicação ao diretor de turma. É elaborado um plano de trabalho com o aluno.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
- Atividades de apoio diversificadas e assertivas de acordo com as dificuldades manifestadas pelos alunos (por exemplo: em Português, trabalho de texto com melhoramento individual
ou coletivo; em Matemática, realização de exercícios de treino).
- Organização dos alunos em pequenos grupos de trabalho para partilha de conhecimentos e troca de ideias.
- Realização de itens de testes intermédios e exames.

Público-alvo:
Alunos do 3º ciclo: sinalizados pelos professores titulares das disciplinas de Português e de Matemática (exclui os alunos dos cursos CEF, Vocacionais e PCA).

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Assiduidade dos alunos propostos.

- Assiduidade dos alunos superior a 90%.

- Taxa de sucesso a Matemática e a Português, nos exames nacionais.

- Melhorar a distância da taxa de sucesso na avaliação externa para o valor nacional, até
≥-5% e melhorar a distância da classificação média na avaliação externa para o valor

- Taxa de aproveitamento.

nacional em 0,10.
- Melhorar os resultados escolares dos alunos em 5 pp. em cada ano letivo.

Distribuição de responsabilidades: Coordenadores dos Departamentos de Matemática e Ciências Experimentais e de Línguas.
Participantes: Professores dos Grupos Disciplinares de Matemática e de Português.

Ação de melhoria 6: Assessorias pedagógicas em Português e Matemática nos 2º e 3º Ciclos
Eixo de intervenção:
1. Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.

Áreas/Problemas:
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1. Média, referente aos últimos três anos, dos resultados dos alunos na avaliação externa (quer na taxa de sucesso quer nas classificações) ainda se encontra abaixo das médias
nacionais.
1.

2. Considerando a média dos últimos três anos, existe desfasamento entre os resultados da avaliação externa e a avaliação interna.

2.

3. Sucesso escolar da avaliação sumativa interna em Matemática e Português abaixo do desejável.

Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Otimizar a utilização dos equipamentos instalados nas salas de aula.
- Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.
- Promover dinâmicas de inovação e capacidade de proporcionar processos de mudança.
- Rentabilizar e valorizar os recursos humanos do Agrupamento de Escolas.

Objetivos específicos da ação:
- Promover, em sala de aula, um apoio mais individualizado, de acordo com as dificuldades de cada aluno.
- Melhorar as aprendizagens e os resultados escolares dos alunos (avaliação interna e externa).
- Partilhar experiências entre docentes da mesma disciplina (mesmo de ciclos diferentes) de forma a enriquecer/alterar a metodologia de abordar conteúdos.

Descrição da ação:
Alguns tempos semanais das disciplinas de matemática e português são lecionadas em regime de assessoria em sala de aula. O professor titular planifica a sua aula e transmite ao
colega que vai fazer assessoria o que pretende realizar. No final de cada aula os docentes envolvidos fazem um balanço das atividades realizadas e partilham ideias.
Esta medida pode contemplar 1 a 4 tempos letivos semanais, consoante o nível de escolaridade da turma e os ritmos de aprendizagem dos alunos.
Nos anos terminais de ciclo podem existir assessorias nas aulas de apoio das referidas disciplinas.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
- Reforço das práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula.
- Realização de tarefas diversificadas de acordo com o perfil dos alunos.
- Descodificação, interpretação de enunciados e organização da informação.
- Reajustamento das metodologias implementadas, tenho em conta a evolução da aprendizagem dos alunos.

Público-alvo:
Alunos provenientes das turmas do 5º e 8ºanos com problemas de indisciplina e aprendizagem no ano letivo de 2016/2017;
Alunos dos 2º e 3º Ciclos do ensino regular (exclui os alunos das turmas de PCA, Cursos Vocacionais e CEF).

Indicadores a monitorizar:
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- Taxa de sucesso a Matemática e a Português (avaliação interna e externa).

- Melhorar a distância da taxa de sucesso na avaliação externa para o valor nacional, até
≥-5% e melhorar a distância da classificação média na avaliação externa para o valor

- Articulação entre os docentes (n.º de grupos e estratégias diversificadas
adotadas e tempo de planeamento conjunto).

nacional em 0,10.
- Diminuição da distância entre a taxa de progresso das turmas dos vários perfis.
- Resultados de inquérito do grau de satisfação realizado a docentes (nº de sessões
planificadas, grau de envolvimento e resultados escolares alcançados pelos alunos).

Distribuição de responsabilidades: Coordenadores dos Departamentos de Matemática e Ciências Experimentais e de Línguas.
Participantes: Professores dos Grupos Disciplinares de Matemática e de Português; Professores contratados ao abrigo do TEIP.

Ação de melhoria 7: Supervisão Pedagógica
Eixo de intervenção:
1. Melhoria do Ensino e da Aprendizagem.
3. Gestão e organização.

Áreas/Problemas:
1.

Promoção da qualidade das aprendizagens.

Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Promover a individualização dos percursos de aprendizagem.
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.

Objetivos específicos da ação:
- Valorizar as lideranças pedagógicas.
- Desenvolver a capacidade e reflexiva sobre a ação profissional.
- Implementar estratégias e metodologias de ensino mais eficazes.

Descrição da ação:
Esta ação visa a melhoria do desempenho docente, de modo a contribuir para a melhoria dos resultados escolares dos alunos apelando à modificação de práticas pedagógicas. O
supervisor deve ser entendido como coach que auxilia o docente supervisionado, a trilhar o seu próprio caminho de desenvolvimento.
Na sua essência, a supervisão remete para a promoção da construção sustentada do desenvolvimento profissional do professor, despoletando capacidade de reflexão acerca da ação e
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sobre a ação, isto é, numa reflexividade inerente ao percurso que implica os docentes como atores primordiais das mudanças educativas, comprometidos num objetivo comum, ou
seja, na promoção de um ensino/ aprendizagem de qualidade.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
O papel do supervisor no estimular a colaboração, na divisão de responsabilidades e, acima de tudo, na mobilização de novos saberes e no envolvimento de todos, concorre para uma
construção coletiva e para a mudança de práticas, na sala de aula, elevando o nível do sucesso académico e pessoal dos alunos. Deve assumir-se como agente de mudança,
impulsionador de aprendizagens, planificando atividades, observando aulas, experimentando práticas inovadoras com os docentes, devolvendo um olhar crítico sobre a ação educativa.
O supervisor deve ser capaz de liderar, orientar e estimular o professor, ou grupo de professores para a ação, promovendo o trabalho colaborativo, manifestando disponibilidade para a
abertura a novas perspetivas. A partilha de experiências e de materiais, a indicação de onde e como pesquisar informação pertinente e a capacidade de provocar vontade de mudança,
fomentando a crítica construtiva e a aceitação das diferenças individuais, são outras das qualidades necessárias para uma boa dinâmica de supervisão, sem descurar o saber, como uma
mais-valia no processo supervisivo.

Público-alvo:
75% dos docentes supervisionados.

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Nº de aulas supervisionadas.

- Pelo menos, uma por semana.

- Nº de docentes supervisores.

- Envolver, gradualmente, todos os docentes de todos os grupos de recrutamento.

- Nº de docentes supervisionados.

- Envolver, gradualmente, todos os docentes de todos os grupos de recrutamento.

- Resultados escolares dos alunos (avaliação externa e interna).

- Melhoria dos resultados face ao ano letivo anterior.

- Inquérito de satisfação aos docentes.

- Grau de envolvimento e de satisfação da ação.

Distribuição de responsabilidades:
Coordenadores de Departamento.

Participantes:
Docentes supervisores de vários Grupos de Recrutamento.

Ação de melhoria 8: Promoção e valorização do mérito escolar
Eixo de intervenção:
3. Gestão e organização.

Áreas/Problemas:
1. Promoção da qualidade das aprendizagens.
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Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.
- Promover a individualização dos percursos de aprendizagem.
- Incrementar a integração social e o respeito pela diferença.
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.

Objetivos específicos da ação:
- Envolver os alunos nos resultados das aprendizagens escolares.
- Proceder ao levantamento sistemático dos indicadores relevantes para a promoção do sucesso escolar.
- Valorizar os alunos que atinjam média das disciplinas de 4,5 valores ou superiores, através da afixação dos Quadros de Honra de Mérito de Sucesso Escolar trimestrais e com entrega
de prémios no final do ano lectivo.
- Valorizar os alunos que se destaquem pela sua progressão nas aprendizagens, pelo seu comportamento ou pelo seu carácter e personalidade, fatores decisivos para o seu desempenho
escolar e dos colegas, com afixação de Quadros de Honra trimestrais.

Descrição da ação:
A partir do 3º ano de escolaridade, os professores titulares de turma ou os Diretores de Turma devem acordar com os alunos, quais os objetivos a atingirem em cada período escolar,
motivando-os para o sucesso escolar e a progressão nas aprendizagens. Os objetivos a fixar devem ser exequíveis, de modo a promover o comprometimento individual dos alunos,
motivando-os. Nas reuniões com os Encarregados de Educação, estes objetivos devem também ser divulgados de modo a envolver as famílias no percurso escolar dos seus educandos.
Afixação e entrega dos Quadros de Honra para os alunos do Ensino Básico.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Elaboração de tabelas com os objetivos de cada turma, procurando levar a que exista um comprometimento dos grupos para o alcance do sucesso educativo (esta será a meta final). No
final de cada período, devem ser afixadas as tabelas com os resultados alcançados pelos alunos em comparação com as pautas das avaliações.
No final de cada período, devem também ser afixados os Quadros de Honra atribuídos.

Público-alvo:
Professores titulares de turma e Diretores de Turma; alunos em geral.

Indicadores a monitorizar:
- Taxa de alunos que atingiram os seus objetivos, em cada período letivo.
- Taxa de alunos que superaram os seus objetivos, em cada período letivo.

Resultados esperados/critérios de sucesso:
- Iniciar o projeto com uma previsão de 50%; melhorar 5 pp em cada ano lectivo.

- Taxa de quadros de honra de mérito de sucesso escolar atribuídos, em cada período

-

letivo.

- Melhorar os valores alcançados em cada ano letivo, quer ao nível do sucesso escolar,

- Taxa de sucesso escolar alcançado, em cada período letivo.

quer ao nível do nº de alunos sem negativas, em comparação com o ano letivo transacto.
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- Taxa de alunos sem negativas (níveis inferiores a 3 ou de Satisfaz), em cada período
letivo.

Distribuição de responsabilidades:
Coordenadora do Departamento de 1º Ciclo e Coordenador dos Diretores de Turma.

Participantes:
Diretores de Turma e Professores Titulares de Turma; Alunos.

Ação de melhoria 9: Animação socio comportamental/Projeto de modificação de comportamentos – “Amigos do Recreio”
Eixo de intervenção:
2. Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina.

Áreas/Problemas:
1.

Indisciplina no recreio e em momentos de ausência do professor titular de turma e suas consequências no tempo letivo.

2.

Interrupção precoce da escolaridade (baixar para valor zero).

Objetivos gerais do Projeto Educativo:
Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.
Incrementar a integração social e o respeito pela diferença.
Incrementar um ambiente /clima de harmonia entre todos os elementos da comunidade escolar valorizando a imagem da escola na comunidade.

Objetivos específicos da ação:
- Diminuir os problemas de comportamento no recreio.
- Promover a coesão do grupo de alunos da escola.
- Envolver os próprios alunos na manutenção de um ambiente mais calmo no recreio.
- Deslocar a liderança de alunos com comportamentos desviantes para a responsabilidade de se tornarem modelos positivos.

Descrição da ação:
Nas escolas do 1º Ciclo: seleção do grupo dinamizador conjugando o voluntariado, a eleição entre pares e o perfil de cada aluno, por forma a integrar aqueles que apresentam
características de personalidade desafiadora e protagonistas da indisciplina, a par com outros que se destacam como modelos de comportamento assertivo. Intervenção no recreio –
“enquanto brinco comprometo-me a ajudar os colegas com calma, chamando o adulto (Assistente Operacional ou Professor). No refeitório – “ Ajudo a ordenar os colegas na fila e a
mantê-los sentados durante a refeição”.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
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Reunir o grupo selecionado para explicitar os objetivos e procedimentos. Criação de um adereço identificativo (T-shirt). Divulgação do projeto na escola com elaboração de cartazes.
Sessão de formação ao grupo interventor, com a Escola Segura, os Coordenadores do Estabelecimento e a Psicóloga.
Avaliação periódica da atuação do grupo.

Público-alvo:
Todos os alunos do 1º, 2º e 3º Ciclo.

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Recursos humanos educativos implicados.

- Manter a estrutura e implicar até 10 professores.

- Medidas disciplinares sancionatórias.

- MDS < 15.

- Questionários de avaliação para professores e alunos.

- Grau de satisfação da medida aplicada, em função das respostas daas no questionário.
(satisfação global superior a 75%).

Distribuição de responsabilidades:
Participantes:

Psicóloga do SPO e Coordenadoras de Departamento, assessoradas pelos Coordenadores de Estabelecimento.

Professores de Apoio e Professor Tutor; Animadora sociocultural.

Ação de melhoria 10: Tutoria socio comportamental para alunos dos 2º e 3º Ciclos – Sala de Trabalho Complementar
Eixo de intervenção:
2. Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina.

Áreas/Problemas:
1. Resultados escolares dos alunos ainda abaixo das médias nacionais (avaliação externa e interna).
2. Indisciplina (principalmente, na sala de aula).
Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.
- Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.
- Incrementar um ambiente/clima de harmonia entre todos os elementos da comunidade escolar, valorizando a imagem da escola na comunidade.

Objetivos específicos da ação:
- Gerir as situações de conflito comportamental e disciplinar dos alunos, articulando com os técnicos educativos, com a família e com as instituições comunitárias.
- Apoiar individualmente os alunos, implicando os recursos existentes que mais se adequem, para desenvolvimento de competências sociais e comportamentais.
- Apoiar e orientar alunos que não conseguem realizar as tarefas propostas pelos professores nas aulas devido a motivos da sua responsabilidade.
- Melhorar o tempo útil de cada aula, em condições de desenvolvimento de trabalho de qualidade com vista à melhoria das aprendizagens.
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Descrição da ação:
Os alunos que em sala de aula não realizarem as tarefas propostas pelos professores, devido a fatores a si imputados (absentismo, atraso, desconcentração, falta de empenho,
indisciplina), deverão ficar a desenvolver ou concluir as referidas tarefas, após o fim do seu turno letivo na “Sala de Trabalho Complementar”.
Assim, este espaço funciona entre as 16.15h e as 18.10h e será de frequência obrigatória para os alunos que no próprio dia não conseguiram realizar todas as tarefas propostas pelas
razões acima mencionadas (podendo aqui permanecer mais do que uma tarde). A informação da necessidade deste encaminhamento é dada pelo professor da disciplina onde se
verificou o incumprimento que, através de documento próprio, indicará igualmente o trabalho a desenvolver. Este processo implica que a informação da penalização aplicada ao aluno
seja transmitida ao seu encarregado de educação. A Sala de Trabalho Complementar é supervisionada por professores ou técnicos superiores.
Nas turmas de PCA e de Ensino Vocacional, a animadora sociocultural e os respetivos Diretores de Turma dinamizam um projeto de modificação de comportamentos.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
A permanência na sala de trabalho complementar implica, numa primeira fase, refletir sobre as razões que levaram a que a tarefa proposta pelo professor não fosse cumprida no
devido tempo, de forma a que a situação não se repita. Esta reflexão pode ser apoiada por uma leitura ou realização de ficha orientada para a interiorização de valores. Numa segunda
fase, o trabalho em falta deverá ser realizado.

Público-alvo:
Alunos do 5ºano abrangidos pelo Projeto «Autonomia e Flexibilização Curricular» com grupo de supervisão comportamental, específico com professores do Conselho de ano.
Alunos incumpridores das regras de funcionamento da sala de aula e alunos com problemas de socialização e comportamento, do 2º e 3º ciclo sinalizados pelo conselho de turma.

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Recursos humanos educativos implicados.

- Manter a estrutura e implicar até 10 professores.

- Medidas disciplinares sancionatórias aplicadas.

- MDS < 0,60/aluno em 2014/15; < 0,51/aluno em 2015/16; <0,43/aluno em 2016/17.

- Frequência de encaminhamento de alunos.

- Inferior a 50 alunos.

- Nº de atrasos na chegada às atividades letivas.

-

Inferior a 10%, em cada período letivo.

Distribuição de responsabilidades: Coordenador de Departamento de Expressões, assessorado pelo Coordenador do Grupo de Supervisão Comportamental.
Participantes: Professores assessores (G260; G330; G600; G620) e outros a designar com perfil adequado à função; animadora sociocultural.
Ação de melhoria 11: Grupo de supervisão comportamental (Sala de Moderação de Conflitos)
Eixo de intervenção:
2. Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina.

Áreas/Problemas:
3. Indisciplina (principalmente, na sala de aula).
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Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.
- Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.
- Incrementar um ambiente/clima de harmonia entre todos os elementos da comunidade escolar, valorizando a imagem da escola na comunidade.

Objetivos específicos da ação:
- Extinguir/Diminuir as ordens de saída da sala de aula e a falta de pontualidade .
- Diminuir o absentismo e a indisciplina.
- Aumentar o tempo de permanência dos alunos com comportamentos desajustados, na sala de aula, em condições de produzirem boa aprendizagem.

Descrição da ação:
Trata-se de acionar uma intervenção incisiva e célere em situações de indisciplina, essencialmente em sala de aula. A figura do professor assessor para as questões de foro disciplinar e
um espaço denominado “Sala de Moderação de Conflitos Comportamentais” complementam-se e constituem o cerne desta ação. Assim, sempre que, em sala de aula ocorra uma
situação de indisciplina cujo professor não consegue resolver, deve solicitar a intervenção do professor do GSC. Este deslocar-se-á à sala de aula onde procurará mediar o conflito no
sentido da sua resolução. Caso não seja possível solucionar o conflito, o aluno deverá acompanhar o referido professor à sala de moderação de conflitos onde se acionará todo o
processo de registo e aplicação de medida disciplinar ao envolvido ou aos envolvidos na situação de indisciplina. Os encarregados de educação deverão ser de imediato informados da
ocorrência e convidados a ser parceiros na resolução da ocorrência.
O espaço da Sala de Moderação de Conflitos está organizado de forma a possibilitar a utilização dos meios considerados necessários para advertir verbalmente o aluno, para informar o
EE e para atualizar rapidamente os suportes de monitorização e registo digitais existentes. Aqui são recebidos igualmente os alunos com falta de pontualidade.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
As ações a desenvolver vão no sentido de promover o aumento da autoestima; o conhecimento de si próprio e da sociedade envolvente; o papel da Escola e da formação, no mundo
atual. São elaborados trabalhos das disciplinas e realizadas leituras no sentido de interiorizar os valores necessários à socialização dos jovens.

Público-alvo:
Alunos indisciplinados, absentistas e não pontuais.

Indicadores a monitorizar:

Resultados esperados/critérios de sucesso:

- Frequência de encaminhamento de alunos por questões do foro disciplinar.

- Reduzir o nº de situações de indisciplina em contexto de sala de aula para valores abaixo
das 500 ocorrências (ponto de partida: 2014/15: >600)

Distribuição de responsabilidades: Coordenadora do Departamento de Expressões, assessorado pelo Coordenador do GSC.
Participantes: Professores do GSC; Professores de Apoio Educativo e Professor Tutor do 1º Ciclo; animadora sociocultural; TSSS.
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Ação de melhoria 12: Cardoso Lopes & Família
Eixo de intervenção:
4. Relação Escola - Famílias - Comunidade e Parcerias.

Áreas/Problemas:
2. Indisciplina.
3. Interrupção precoce da escolaridade.

Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Incrementar a integração social e o respeito pela diferença.

Objetivos específicos da ação:
- Apoiar os alunos mais carenciados com a distribuição de pequenos almoços.
- Sinalizar novas famílias: foco de negligência parental; em situação de ilegalidade; para apoios socioeconómicos externos, apoiando os respetivos processos burocráticos.
- Diminuir a indisciplina e o abandono na escola sede.
- Implementar novas valências de solidariedade interna e de vivência da escola por parte dos pais.

Descrição da ação:
O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) surgiu no âmbito do Projeto TEIP e tem como finalidade contribuir para o crescimento harmonioso e global do aluno, assim como
pretende promover a família nas suas diferentes dimensões garantindo um ambiente mais humanizado e facilitador da integração escolar e social. Nesse sentido, procurou-se dinamizar
um trabalho de parceria entre os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma com os Encarregados de Educação e os parceiros da comunidade ao nível da promoção dos direitos
das crianças e dos jovens e ao nível dos apoios sociais.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Apoio à obtenção de recursos socio económicos externos por parte das famílias; Apoio à legalização das famílias e obtenção de documentos por parte dos alunos; Realização visitas
domiciliárias. Aposta em iniciativas que combatam a fome, a carência de roupa apropriada e a carência de afetos; Criação de um espaço onde os alunos/famílias possam “desabafar”
de forma privada. Sinalização mais precoce dos alunos (com registo de indisciplina , com metade das faltas injustificadas atingidas); aposta na capacitação parental, em parceria com a
CPCJ, o EPIS e o SPO.
Criação de um projeto de atendimento às famílias que necessitam de apoio na procura de habitação e na resolução de situações burocráticas que envolvam a Segurança Social e outros
serviços. Sinalização das famílias mais carenciados para atribuição de pequenos almoços.

Público-alvo:
Alunos e famílias carenciadas e indocumentadas do Agrupamento de escolas; alunos com problemas comportamentais e risco de abandono e insucesso escolar.

Indicadores a monitorizar:
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- Nº de famílias sinalizadas.

- Diminuir o nº de famílias sinalizadas, anualmente.

- Nº entidades exteriores implicadas.

- Diminuir o nº de entidades, anualmente.

- Nº de alunos que chegam aos PFEB/ENEB sem documentação portuguesa válida.

- Diminuir em 10% face ao ano letivo anterior.

- % de Abandono escolar.

- Nº alunos em abandono < 0,8%, no 2º Ciclo e 0,81% no 3º Ciclo.

- Nº de ações de capacitação parental.

- Realizar, no mínimo, duas ações de capacitação, anualmente, em parceria com outras
entidades.

- Nº de iniciativas de solidariedade e de ajuda internas (banco alimentar, distribuição de

- Aumentar o número de iniciativas, anualmente.

pequenos almoços).
- Taxa de sucesso escolar dos alunos acompanhados pelo GAAF.

- Melhoria dos resultados escolares dos alunos.

Distribuição de responsabilidades:
Psicóloga do SPO com assente no Conselho Pedagógico.

Participantes:
TSSS; Professores Titulares de Turma; DT; SPO; Mediadora EPIS; Animadora sociocultural.

Ação de melhoria 13: Monitorização e Avaliação
Eixo de intervenção:
3. Gestão e organização.

Áreas/Problemas:
1. Promoção da qualidade das aprendizagens.
2. Indisciplina.
3. Interrupção precoce da escolaridade.
Objetivos gerais do Projeto Educativo:
- Valorizar a integração escolar independentemente da diferença.
- Promover a individualização dos percursos de aprendizagem.
- Incrementar a integração social e o respeito pela diferença.
- Promover o sucesso escolar e a qualidade das aprendizagens.

Objetivos específicos da ação:
- Generalizar as conclusões do trabalho de monitorização assertiva de ações de apoio à melhoria das aprendizagens.
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- Proceder ao levantamento sistemático dos indicadores relevantes para fundamentar a avaliação do projeto.
- Informatizar, em base de dados, os procedimentos de monitorização, para facilitar análises compostas e cruzadas da informação, com vista ao redireccionamento assertivo das
intervenções.

Descrição da ação:
Generalização das conclusões do trabalho de monitorização assertiva de ações de apoio à melhoria das aprendizagens.

Estratégias, metodologias e atividades a desenvolver:
Levantamento sistemático dos indicadores relevantes para fundamentar a avaliação do projeto, a coerente realização dos momentos de avaliação intermédia e final e uma reflexão
atempada sobre os desvios às metas contratualizadas; Informatização, em base de dados, dos procedimentos de monitorização, para facilitar análises compostas e cruzadas da
informação, nos momentos de avaliação intermédia e final, de modo a redirecionar de modo ajustado e racional as intervenções futuras.

Público-alvo:
Professores e técnicos educativos com intervenção direta nas ações do plano de melhoria; professores em geral; alunos em geral.

Indicadores a monitorizar:
- Nº de documentos uniformizados, para monitorização assertiva das ações.
- Qualidade da base de dados composta construída.

Resultados esperados/critérios de sucesso:
- Uniformizar pelo menos 2 documentos.
- Realizar o levantamento trimestral dos indicadores referentes aos resultados escolares

- Divulgação trimestral dos dados da base de dados.

dos alunos, indisciplina e abandono escolar.

- Nº de indicadores monitorizados.

- Construir e generalizar a utilização da base de dados composta para o 1º Ciclo.
- Apresentação dos resultados da base de dados composta à comunidade escolar,
trimestralmente, em reunião de CP, em reunião de Departamentos Curriculares e em
Conselho Geral.

Distribuição de responsabilidades:
Coordenador do Departamento de Expressões (que acumula a função de coordenador do Grupo do Observatório da Qualidade).

Participantes:
DT e Professores Titulares de Turma; Equipa de Ação e de Promoção da Disciplina; Equipa Multidisciplinar (grupos de recrutamento diversos, Animadora Sociocultural e TSSS).
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6.2.

Cronograma das ações

Ação
Ano
Letivo
1. Assessoria Pedagógica
no 1º Ciclo
Monitorização
Avaliação

e

2.Parceria Pedagógica no
1º Ciclo
(Ação Extinta)

Monitorização
e
Avaliação
3. Turmas constituídas
por
ritmos
de
aprendizagem dos alunos

Monitorização
e
Avaliação
4. Sala de Estudo nos 2º
e 3º Ciclos
Monitorização

e

2014/2015

2015/16 a 2017/2018

Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes e EB1/JI

Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes e EB1/JI

Mina – do 1º ao 4º ano; Recursos atribuídos em

Mina – do 1º ao 4º ano; Recursos atribuídos em

função dos resultados escolares dos alunos.

função dos resultados escolares dos alunos.

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes e EB1/JI

Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes e EB1/JI

Mina; Nas turmas de 3º e 4º anos, o docente

Mina; Nas turmas de 2º, 3º e 4º anos, o docente

titular

titular

leciona

exclusivamente

Português

ou

leciona

exclusivamente

Português

ou

Matemática, para além do Estudo do Meio e da

Matemática, para além do Estudo do Meio e da

Educação para a Cidadania/TIC.

Educação para a Cidadania/TIC.

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Escola do Agrupamento – do 2º ao 9º ano; A partir

Escola do Agrupamento – do 2º ao 9º ano; A partir

dos resultados escolares dos alunos, constituir

dos resultados escolares dos alunos, constituir

grupos/turma

grupos/turma

de

acordo

com

ritmos

de

de

acordo

com

ritmos

de

aprendizagem tendo em vista a Recuperação,

aprendizagem tendo em vista a Recuperação,

Consolidação e Potenciação das aprendizagens.

Consolidação e Potenciação das aprendizagens.

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes – 5º ao 9º ano;

Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes – 5º ao 9º ano;

Recursos atribuídos em função dos resultados

Recursos atribuídos em função dos resultados

escolares dos alunos.

escolares dos alunos.

9

10

11

12

1

Plano de melhoria do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes - 2014/17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2
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3

4

5

6

7

8

Avaliação
Ação
Ano
Letivo
Monitorização
e
Avaliação
6.
Assessorias
pedagógicas
em
Português e Matemática
Monitorização
e
Avaliação
7. Supervisão Pedagógica

2014/2015
9

10

11

12

1

2

3

4

2015/16 a 2017/2018
5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

EB 2, 3 Cardoso Lopes – 2º e 3º ciclo (ensino

EB 2, 3 Cardoso Lopes – 2º e 3º ciclo (ensino

regular); Matemática e Português; 1 a 3 tempos

regular); Matemática e Português; 1 a 3 tempos

semanais (dependendo da turma e ano de

semanais (dependendo da turma e ano de

escolaridade); Toda a turma beneficia.

escolaridade); Toda a turma beneficia.

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Ação de formação e organização do trabalho de

Implementação da supervisão pedagógica em

parceria para a implementação da supervisão

todas as turmas, 1 h/disciplina.

pedagógica.

Monitorização
e
Avaliação
8. Promoção e valorização

9

Dinamização das atividades no início de cada ano

Dinamização das atividades no início de cada ano

do mérito escolar

letivo e no final de cada período letivo.

letivo e no final de cada período letivo.

Monitorização
e
Avaliação
9.
Animação
socio
comportamental/Projeto
de
modificação
de
comportamentos
–
“Amigos do Recreio”
Monitorização
e
Avaliação
10.
Tutoria
socio

9

10

10

11

11

12

12

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes - seleção de

9

9

10

10

11

11

12

12

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Implementar a ação na Escola EB1/JI da Mina.

dois alunos por turma dos 3º e 4º anos que são
investidos

da

função

de

colaboradores

na

dissuasão da indisciplina e agressividade entre
pares nos momentos de recreio.
9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Implementar na Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes,
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1

2
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4

5

6

7

8

Manter a sua implementação na Escola EB 2, 3
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comportamental
para
alunos dos 2º e 3º Ciclos
– Sala de Trabalho
Complementar
Monitorização
e
Avaliação
11. Sala de Moderação
de Conflitos

funcionando em todos os tempos letivos para os

Cardoso Lopes. Procurar adaptar o modelo para a

alunos com falta de pontualidade e no período

sua implementação nas Escolas EB1.

compreendido entre as 16.15h e as 18.10h para os
alunos incumpridores do Regulamento Interno.
9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Implementar na Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes,

Manter a sua implementação na Escola EB 2, 3

funcionando em todos os tempos letivos.

Cardoso Lopes e alargar a sua implementação às
escolas EB1 do Agrupamento, funcionando esta
em todos os intervalos letivos.

Monitorização
Avaliação
12. Cardoso Lopes
Família
Monitorização
Avaliação
13.
Monitorização
Avaliação
Monitorização
Avaliação
Legenda:
Duração da ação

e

9

&

Dinamização das atividades de promoção da

Dinamização das atividades de promoção da

disciplina, prevenção do abandono escolar e apoio

disciplina, prevenção do abandono escolar e apoio

às famílias carenciadas.

às famílias carenciadas.

10

11

e

9

e

Elaboração

10

12

11

12

e

1

1

2

2

aplicação

3

3

de

4

4

5

5

6

6

7

8

9

10

11

12

1

Monitorização
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11

7

8

9

questionários

e

Elaboração

tratamento de dados.

e

9

12

11

12

e

1

1

2

2

aplicação

3

3

de

4

4

5

5

6

6

7

8

7

8

questionários

e

tratamento de dados.
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7. Monitorização e Avaliação

O plano de melhoria deve ter por base uma monitorização regular da implementação e a avaliação dos resultados. Através da monitorização é possível
ajustar o que foi planeado no decurso da implementação e posterior avaliação (resultados e impactos), e verificar o que foi alcançado.
Os resultados da monitorização e avaliação das várias ações deverão ser divulgados e alvo de reflexão por parte da comunidade escolar. Em cada ação deverá
constar o momento próprio para essa divulgação e reflexão para se poderem tomar decisões sobre eventuais reformulações.
A intervenção do perito externo é sobretudo a nível da capacitação e a nível do parecer sobre os documentos elaborados pelo Agrupamento.
Ação

Calendarização dos principais momentos (e seus objetivos) da

Modo e calendarização da divulgação e reflexão sobre os

monitorização e da avaliação

resultados alcançados

1. Assessoria Pedagógica

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- Mensalmente os docentes envolvidos deverão fazer uma monitorização e

no 1º Ciclo

término, assim como a sua monitorização.

analisar o que poderá ser alterado com o objetivo de melhorar os resultados.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

divulgação da mesma em reunião geral de professores.

estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

2. Parceria Pedagógica

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- Mensalmente os docentes envolvidos deverão fazer uma monitorização e

no 1º Ciclo

término, assim como a a sua monitorização.

analisar o que poderá ser alterado com o objetivo de melhorar os resultados.

(Ação Extinta)

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

divulgação da mesma em reunião geral de professores.

estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

3. Turmas constituídas

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e
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Através de apresentação em reunião geral de docentes no final de cada período

por

ritmos

de

aprendizagem dos alunos

letivo.

término, assim como a a sua monitorização.
- A avaliação será realizada no final do terceiro período.
A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as
estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.
Os conselhos de ano do 5º ano reúnem semanalmente para articulação
curricular e discussão de casos.

4. Sala de Estudo nos 2º

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- Mensalmente os docentes envolvidos deverão fazer uma monitorização e

e 3º Ciclos

término, assim como a a sua monitorização.

analisar o que poderá ser alterado com o objetivo de melhorar os resultados.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

divulgação da mesma em reunião geral de professores.

estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

5. Apoio Acrescido em

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- Mensalmente os docentes envolvidos deverão fazer uma monitorização e

Português e Matemática

término, assim como a a sua monitorização.

analisar o que poderá ser alterado com o objetivo de melhorar os resultados.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

divulgação da mesma em reunião geral de professores.

estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

6.
pedagógicas

Assessorias
em

Português e Matemática

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- Mensalmente os docentes envolvidos deverão fazer uma monitorização e

término, assim como a a sua monitorização.

analisar o que poderá ser alterado com o objetivo de melhorar os resultados.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

divulgação da mesma em reunião geral de professores.
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estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

7.

Supervisão

Pedagógica

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- Mensalmente os docentes envolvidos deverão fazer uma monitorização e

término, assim como a a sua monitorização.

analisar o que poderá ser alterado com o objetivo de melhorar os resultados.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

divulgação da mesma em reunião geral de professores.

estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

8.

Promoção

valorização

do

e
mérito

escolar

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- No final de cada período, com a afixação dos resultados de cada turma, junto

término, assim como a a sua monitorização.

às pautas.

- A avaliação será realizada no final de cada período.

- No final do ano letivo, com a entrega de prémios de mérito aos alunos de
Quadro de Honra por Mérito de Sucesso Escolar, em cerimónia a realizar no
Auditório da Escola Sede do Agrupamento, durante a Festa de encerramento das
atividades letivas.

9.

Animação

socio

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

Através de apresentação em reunião do Departamento no final de cada período

comportamental/Projeto

término, assim como a a sua monitorização.

letivo.

de

de

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

–

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

modificação

comportamentos
“Amigos do Recreio”

estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

10.

Tutoria

comportamental

socio
para

alunos dos 2º e 3º Ciclos

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- Mensalmente os docentes envolvidos deverão fazer uma monitorização e

término, assim como a a sua monitorização.

analisar o que poderá ser alterado com o objetivo de melhorar os resultados.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da
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(Sala

de

Trabalho

Complementar)

A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as

divulgação da mesma em reunião geral de professores.

estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

11. Sala de Moderação

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

- No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da

de Conflitos

término, assim como a a sua monitorização.

divulgação da mesma em reunião geral de professores.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.
A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as
estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-á alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

12. Cardoso Lopes &

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

Família

término, assim como a a sua monitorização.

Através de apresentação em reunião Geral no final do ano letivo.

- A avaliação será realizada no final do terceiro período.
A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as
estratégias e medidas adotadas por cada docente possibilitando analisar e
identificar possíveis dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos com
que a ação educativa foi planificada. Desta forma poder-se-ão alterar
procedimentos para se tentar alcançar os resultados esperados.

13.

Monitorização

Avaliação

e

- Esta ação decorre ao longo de todo o ano letivo, coincidindo com o seu início e

No final de cada período realizar-se-á a avaliação da ação seguida da divulgação

término, assim como a a sua monitorização.

da mesma em reunião geral de professores.

- A avaliação será realizada no final do primeiro, segundo e terceiro períodos.
A monitorização e a avaliação da ação têm como objetivo a reflexão sobre as
estratégias e medidas adotadas possibilitando analisar e identificar possíveis
dificuldades encontradas, tendo em conta os objetivos de cada ação educativa.
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8. Plano de Capacitação
Em função das necessidades do Agrupamento, foi delineado o seguinte plano de capacitação:
Ano
Letivo

Domínio

Grupo-alvo

Tipologias

Professores de
Domínio A

todos os grupos de

Tipo 1

recrutamento
Professores de
Domínio A

todos os grupos de

Tipo 1

recrutamento

Temáticas/Ações

Indicador de
avaliação
Resultados

Coaching para

escolares dos

professores

alunos
Resultados

Motivar para as

escolares dos

aprendizagens

alunos

Elementos da
gestão,
Coordenadores de
2014/15

Domínio B

Departamento e
Professores dos

Tipo 5

Resultados

Articulação e
Supervisão Pedagógica

Grupos de

escolares dos
alunos

Recrutamento 110,
200, 230, 300 e 500
Professores de
Domínio A

todos os grupos de

Trabalho em equipa nas
Tipo 2

recrutamento

todos os grupos de

Participação
Outras

recrutamento

todos os grupos de

Tipo 1

Tipo 3

Grupo 110, 200 e

Tipo 4

210

Domínio B

Professores
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Regulação do ambiente

ocorrências do

de sala de aula

foro

diversificadas de
ensino/aprendizagem
na área da Matemática

Professores do
Domínio A

no âmbito do

Avaliação e estratégias

500

2015/16

Empreendedorismo

disciplinar

Professores dos
Grupos 110, 230 e

em projetos

Nº de

recrutamento

Domínio A

Educação Financeiro e

tema

Professores de
Domínio A

Resultados
escolares

educativas

Professores de
Outras

comunidades

Tipo 5

Resultados da
avaliação
externa (área
da
Matemática)

Avaliação e estratégias

Resultados da

diversificadas de

avaliação

ensino/aprendizagem

externa (área

na área do Português

do Português)
Resultados

Articulação e
Supervisão Pedagógica

escolares dos
alunos
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Professores de
Domínio A

todos os grupos de

Tipo 2

recrutamento

2016/17

Elementos da
Domínio C

gestão e da equipa

Tipo 6

de autoavaliação

Ano
Letivo

Pedagogia diferenciada

Domínio

Grupo-alvo

Tipologias

Domínio A

todos os grupos de

indicadores

avaliação

monitorizados

Temáticas/Ações

conflitos/promover
Tipo 1

recrutamento

ambientes de

Domínio A

recrutamento

Avaliação e Estratégias
Tipo 1

Grupos de

Avaliação e Estratégias
Tipo 1

Domínio B

Todos os
professores

diversificadas de

Supervisão Pedagógica
Excel: uma ferramenta

Domínio C

Todos os
professores

Tipo 1 e 3

ocorrências do

Resultados

Resultados
escolares

Matemática
Tipo 1

Nº de

escolares

Português

230,500.
2017/18

diversificadas de

200,300, 320.
recrutamento

avaliação

disciplinar

cidadania;
Domínio A

Indicador de

foro

aprendizagem e

Grupos de

alunos
Nº de

Monitorização e

Gestão e resolução de
Professores de

Progresso dos

para a Criação de
Registos de Avaliação e
Análise de dados;

Resultados
escolares
Nº de
indicadores
monitorizados

As aprendizagens da
Matemática no 1ºciclo::
Domínio C

Todos os
professores

Tipo 1 e 3

os materiais

Resultados

manipuláveis e as

escolares

metas curriculares de
ensino;

_________________
Atualizada em 27/09/2017
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Considerações finais
O presente plano de melhoria foi concebido para o triénio 2014-2017, tendo resultado do
consenso dos elementos do Conselho Pedagógico, do Conselho Geral e da Comunidade Educativa
(Alunos, Professores, Pessoal Não Docente, Pais/Encarregados de Educação), tendo sido o mesmo
apresentado para discussão pública.
Ao longo da sua aplicação, este plano contempla a possibilidade de incluir os ajustamentos que
se considerarem necessários em função dos resultados alcançados. A avaliação semestral do plano de
melhoria será realizada a partir da análise dos resultados da aprendizagem, das práticas pedagógicas
implementadas, dos trabalhos de equipa desenvolvidos, da adequação da organização escolar, da
análise dos contextos educativos, da qualidade e eficácia dos serviços, dos recursos materiais e
humanos, da participação na vida escolar e do grau de satisfação da comunidade educativa.
A monitorização e o registo contínuos serão utilizados pelo Observatório de Qualidade como
forma de averiguar o estado de aplicação das ações/estratégias propostas.
Este plano constitui uma boa oportunidade de promoção do sentido da escola de todos para
todos, em que cada um se compromete com as suas responsabilidades para benefício de um todo,
consumando um devir coletivo, que seja baseado num comprometimento com a qualidade,
nomeadamente, através da partilha sistemática de boas práticas, em favor do sucesso e da eficácia
escolar, sempre com o fim último de garantir um ambiente de proficuidade para o aluno.

Equipa de elaboração do projeto: Eva Matias, Judite Esteves, Manuela Barata e Sónia Baptista.
Equipa de revisão/atualização do Plano Plurianual de Melhoria: Teresa Dias e Sónia Baptista.
Aprovado em reunião de Conselho Geral realizada em 22/04/2015.
A Presidente do Conselho Geral

A Diretora

___________________________

_______________________

(Luís Ramos)

Plano de melhoria do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes - 2014/17

(Maria da Conceição Mateus)
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ANEXOS
A. Nº de Turmas do Agrupamento
Ciclo de ensino

Ano Letivo 2013/14
Nº de
Percentagem
turmas
9
16,1%

Pré-Escolar
Regular
PCA

1º Ciclo

25
0

Regular
8
2º Ciclo
PCA
2
Ensino Vocacional
0
Regular
8
3º Ciclo
PCA
1
CEF
3
Total
56
Tabela nº 1: Número de turmas do Agrupamento.

Ano Letivo 2014/15
Nº de
Percentagem
turmas
9
16,1%
25
1

44,6%

8
1
1
8
2
1
56

17,9%

21,4%

46,4%

17,9%

19,6%

O número de turmas do Agrupamento manteve-se o mesmo nos dois últimos anos letivos,
tendo a variação ocorrido no 1º Ciclo (mais uma turma no ano letivo 2014/15) e no 3º Ciclo
(menos uma turma). Registou-se, também, uma diminuição no número de turmas de CEF no
Agrupamento, tendo sido criada, pela primeira vez, uma turma de Ensino Vocacional, em
2014/15.

B. Oferta educativa do Agrupamento

Ano Letivo 2013/14

Ano Letivo 2014/15
2%

7%

0%

2%

9%

6%

Regular
Regular

PCA

PCA

CEF

CEF
87%

Vocacional

87%

Vocacional

Gráficos nº 5 e 6: Percentagem de diversificação da oferta educativa do Agrupamento (Ensino
Básico).
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Pela análise dos gráficos anteriores, conclui-se que a oferta educativa do Agrupamento é
maioritariamente no ensino regular, tendo-se mantido a oferta curricular diferenciada em
13% nos dois últimos anos letivos.

C. População discente do Pré-Escolar
Idade

Ano Letivo 2013/14
Nº de
Percentagem
alunos
1
0,5%

Ciclo de ensino
3 anos

Ano Letivo 2014/15
Nº de
Percentagem
alunos
1
0,5%

4 anos
61
30,5%
86
5 anos
128
64%
102
+ 5 anos
10
5%
9
Tabela nº 2: Caracterização da população discente do Pré-escolar, por idade.

43,43%
51,52%
4,55%

Pré-Escolar

Ano Letivo 2013/14

Ano Letivo 2014/15

Rapazes

49%
51%

Raparigas

45%

55%

Rapazes
Raparigas

Gráficos nº 7 e 8: Caracterização da população discente do pré-escolar, por género.
A maioria dos alunos que frequenta o ensino Pré-Escolar no Agrupamento tem 5 anos (ou mais
de 5 anos, como é o caso dos alunos condicionais que não obtêm vaga no 1º ano de
escolaridade), mantendo-se este valor nos dois anos letivos.
O número de rapazes e raparigas é muito semelhante.
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D. População discente do Ensino Básico
Ciclo de ensino

1º Ciclo

2º Ciclo

Ano
1º Ano

Ano Letivo 2013/14
145

Ano Letivo 2014/15
166

2º Ano
3º Ano

149
145

151
148

4º Ano
5º Ano

145
114

116
124

6º Ano
7º Ano

109
89

92
85

3º Ciclo

8º Ano
70
84
9º Ano
46
47
1º Ciclo
0
16
Outros cursos (CEF,
PCA, Ensino
2º Ciclo
16
40
Vocacional)
3º Ciclo
64
49
Total
1092
1118
Tabela nº 3: Número de alunos do Ensino Básico, por ano de escolaridade.
O número de alunos que frequentam o Ensino Básico no Agrupamento nos dois anos letivos é
muito semelhante, sendo de destacar o aumento significativo no número de alunos no 1º e 8º
anos de escolaridade, mantendo-se quase semelhante o número de alunos nos restantes anos
letivos. Ao nível da outra oferta formativa, tal como já foi descrito anteriormente, na análise
à tabela nº 1, registou-se um aumento no número de alunos nos 1º e 2º Ciclos e um
decréscimo no 3º Ciclo. Este valor deve-se à criação de uma turma de Percursos Curriculares
Alternativos no 4º ano e de uma turma de Ensino Vocacional no 6º ano, no ano letivo 2014/15.
E. Alunos transferidos
Ano letivo

2013/14

2014/15

51
37

79
26

Portugal
Estrangeiro

Total
88
105
Tabela nº 4: Número de alunos transferidos de escola (entre escolas nacionais e para o
estrangeiro), durante o ano letivo.
O número de alunos transferidos aumentou entre os dois últimos anos letivos, sendo mais
expressiva a transferência para outras escolas dentro do país. Este dado deve-se ao facto do
desmantelamento do Bairro de Santa Filomena, em que muitas das famílias acabam por ser
realojadas noutras freguesias do concelho ou mesmo em freguesias do concelho de Sintra.
Estas transferências acabam por ser mais expressivas no 1º Ciclo, uma vez que os alunos mais
crescidos, apresar da distância entre a escola sede e a sua nova área de residência, acabam
por se manter no Agrupamento, uma vez que é aqui que têm os seus amigos e se sentem
enquadrados.
Para o estrangeiro, o número de alunos transferidos diminuiu, sendo os países de acolhimento
maioritariamente os europeus (França, Inglaterra, Luxemburgo e Holanda).
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F. Caracterização dos alunos do 1º ano de escolaridade
Frequência de Pré-Escolar
2013/14
Com frequência
Sem frequência

103
13

2014/15
153
11

Tabela nº 5: Número de alunos do 1º ano de escolaridade com e sem frequência do ensino
pré-escolar.
O número de alunos que ingressam no 1º ano sem terem tido qualquer contacto anterior com
o ensino formal é cada vez mais diminuto, ascendendo, nos dois últimos anos letivos, a pouco
mais de uma dezena.
Este dado deve-se ao aumento exponencial do número de salas de jardim de infância do
Agrupamento (que passou de 4 para 9 salas, a partir do ano letivo 2010/11), o qual já
consegue dar resposta à maioria das crianças com 4 anos.
G. Alunos que completam cada ciclo de escolaridade no número de anos previstos
Ano Letivo
2013/14
2014/15
4º Ano
81 (55,9%)
86 (74,1%)
6º Ano
45 (41,3%)
50 (54,3%)
9º Ano
31 (67,4%)
31 (66,0%)
Tabela nº 6: Número e percentagem de alunos que completam cada ciclo de escolaridade no
número de anos previstos, sem retenções.
Verifica-se que a percentagem de alunos que completam cada ciclo de ensino no número de
anos previsto tem vindo a melhorar nos 1º e 2º Ciclos (aumento superior a 15% entre os dois
últimos anos letivos). Nos 3º Ciclo, embora se tenha registado uma diminuição de 1%, entre os
dois anos letivos, o valor é acima de 65% (valor só superado pelo valor alcançado no 1º Ciclo,
no ano letivo em curso).
H. Alunos beneficiários de Ação Social Escolar
Escalões
Ano letivo 2013/14
Ano letivo 2014/15
A
444
476
B
216
237
Total
660
64,5%
713
58,6%
Tabela nº 7: Percentagem de alunos do Agrupamento beneficiários de ASE.
A percentagem de alunos beneficiários de Ação Social Escolar diminuiu ligeiramente entre os
dois anos letivos, embora o número de alunos beneficiários seja superior, nos dois escalões.
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I. Alunos com ASE e sucesso escolar dos alunos
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Gráfico nº 9: Comparação entre o sucesso escolar obtido pelos alunos e o benefício de ASE.
Da análise do gráfico conclui-se que o sucesso dos alunos não se encontra relacionado com o
facto de estes serem ou não beneficiários de Ação Social Escolar. Nos 6º e 8º anos, o sucesso
registado até é ligeiramente superior.
No entanto, é de relevar que, no 9º ano de escolaridade, todos os alunos sem Ação Social
Escolar obtiveram sucesso escolar.
J. Alunos com Necessidades Educativas Especiais
Ano letivo 2013/14
Escola
Número
Percentagem*
JI do Cerrado da Bica
4
6,15%
EB1/JI da Mina
7
2,89%
EB1/JI/Creche
Aprígio
23
4,82%
Gomes
EB 2, 3 Cardoso Lopes
Total no Agrupamento

30
64

6,10%
5,02%

Ano letivo 2014/15
Número
Percentagem*
4
6,15%
9
3,77%
24

4,80%

24
61

5,14%
4,80%

* Dado comparativo relativamente à totalidade dos alunos de cada estabelecimento de ensino.
Tabela nº 8: Distribuição dos alunos com NEE, por estabelecimento de ensino.
A percentagem de alunos com Necessidades Educativas Especiais é muito baixa, atingindo os
5% no ano letivo 2013/14 e 4,80% no ano letivo seguinte. Estes alunos são acompanhados
pelas docentes da Educação Especial, pela psicóloga do SPO e pelas técnicas da LAPSIS,
atendendo às problemáticas identificadas.
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K. Nacionalidade dos alunos do Ensino Básico
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Gráfico nº 10: Percentagem de alunos portugueses e estrangeiros do Agrupamento (Ensino
Básico).
País de origem dos alunos
Portugal
Angola
Brasil
China
Costa do Marfim
Colômbia
Cabo Verde
Espanha
França
Reino Unido
Guiné-Conacri

Número de alunos 13/14
853
7
33
2
0
1
99
0
0
1
12

Número de alunos 14/15
896
6
26
1
1
1
75
1
1
4
11

Guiné-Bissau
Índia
Moldávia
Paquistão
Roménia
S. Tomé e Príncipe

39
0
4
1
8
12

33
1
0
0
1
12

Timor Leste
Ucrânia

1
2

1
4

Estados Unidos da América
1
Tabela nº 9: Número de alunos do Ensino Básico, por naturalidade.
Alunos estrangeiros
A residirem em Portugal há menos de 2 anos

2013/14
40

0

2014/15
25

A residirem em Portugal há menos de 1 ano
30
12
Tabela nº 10: Alunos estrangeiros a residirem em Portugal, há menos de 1 e 2 anos.
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A percentagem de alunos com nacionalidade portuguesa tem vindo a aumentar, no
Agrupamento, embora os pais de muitos destes alunos não sejam portugueses.
Das nacionalidades dos alunos estrangeiros é a cabo-verdiana a mais expressiva, logo seguida
pela guineense e brasileira.
Dos alunos estrangeiros, registou-se uma diminuição no número de alunos residentes no país
há menos de 1 e 2 anos (tendo passado de 70 alunos em 2013/14 para 37 no ano letivo
seguinte). Este dado explica-se com a demolição do Bairro de Santa Filomena que era um
local privilegiado de acolhimento de alunos estrangeiros.
L. Português Língua Não Materna
Ano Letivo
2013/14
Níveis
Iniciais
Intermédio
(A1 e
(B1)
A2)

2014/15
%

Iniciais
(A1 e
A2)

EB1/JI da Mina
7
2
3,72%
EB1/JI/Creche
15
26
8,60%
Aprígio Gomes
EB 2, 3 Cardoso
13
9
4,47%
Lopes
Total
35
37
5,64%
Tabela nº 11: Percentagem de alunos com PLNM,
percentagem é calculada face ao número total de alunos

Intermédio (B1)

%

4

1

2,54%

15

18

8,25%

8

14

4,60%

27
33
5,58%
por estabelecimento de ensino (a
da escola).

Com a diminuição do número de alunos estrangeiros, também se regista uma diminuição no
número de alunos com o Português como Língua Não Materna nos níveis iniciais e intermédio.
M. Estrutura das famílias (ano letivo 2014/15)
Estrutura familiar
Tradicional
Monoparental

Outras situações

Pré-Escolar
145
49
0
1º Ciclo
341
186
18
2º Ciclo
103
95
13
3º Ciclo
127
102
18
Tabela nº 12: Tipologia das famílias dos alunos do Agrupamento, por ciclo de ensino.
A estrutura das famílias do Agrupamento, no ano letivo 2014/15 é maioritariamente
tradicional, verificando-se um aumento de famílias monoparentais consoante aumenta o ciclo
de escolaridade dos alunos.
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N. Habilitações das mães dos alunos
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Gráfico nº 11: Percentagem de mães dos alunos com habilitação académica superior ao 3º
Ciclo.
O. Habilitações académicas das mães e sucesso escolar dos alunos (2º e 3º Ciclos) –
2014/15
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Gráfico nº 11: Relação entre as habilitações académicas das mães e o sucesso escolar dos
alunos, por ano de escolaridade (2º e 3º Ciclos) – 2014/15
É de relevar que a percentagem de alunos do Agrupamento cujas mães têm habilitação
superior ao 3º Ciclo é inferior a 12% nos dois anos letivos. No entanto, pela análise do gráfico
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Sucesso
14/15

nº 11, conclui-se que o grau académico pouco influência o sucesso escolar dos alunos, nos 2º e
3º Ciclos (dados referentes ao no letivo 2014/15).
No entanto, é de salientar que todos os alunos cujas mães possuem grau académico de
licenciatura ou superior obtiveram sucesso.
P. Alunos sinalizados à CPCJ e alvo de medidas tutelares educativas
Ano Letivo
Ciclo

Pré

2013/14
1º C
2º C

3º C

Pré

2014/15
1º C
2º C

3º C

Sinalizados à CPCJ
2
4
5
12
0
3
1
0
Com
medidas 1
3
4
5
3
6
2
4
tutelares aplicadas
Tabela nº 13: Número total de alunos sinalizados à CPCJ e com medidas tutelares aplicadas.
Ao nível das medidas tutelares educativas e dos alunos sinalizados à CPCJ, registou-se uma
diminuição entre os dois anos letivos, fruto da excelente articulação existente entre os
professores/educadoras titulares e turma e os Diretores de Turma com o Técnico de Serviço e
as entidades de promoção e prevenção das crianças em risco.
Q. Indisciplina
Ano Letivo

% de alunos envolvidos
em ocorrências

% de MDS

N.º de medidas
disciplinares por aluno

2011/12

20,9%

9,0%

0,68

2012/13

26,8%

13,5%

0,66

2013/14

33,0%

11,8%

0,73

2014/15
9,4%
24,2%
0,25
Tabela nº 14: Percentagem de alunos envolvidos em ocorrências do foro disciplinar, de
medidas sancionatórias aplicadas e nº de medidas disciplinares aplicadas, por aluno, nos
últimos 4 anos letivos.
Este ano letivo, com a implementação em pleno do Plano de Ação de promoção da disciplina
e gestão de conflitos, a indisciplina passou a apresentar valores muito mais baixos que os
registados nos anos letivos transatos (a percentagem de medidas disciplinares sancionatórias
aumentou, fruto da celeridade na atuação, embora o número de alunos envolvidos tenha
diminuído mais de 20%).
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R. Abandono Escolar
Ano Letivo

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

2011/12

1

2

5

2012/13

1

1

1

2013/14

1

0

6

2014/15
0
0
0
Tabela nº 15: Nº de alunos em abandono escolar, por ciclo de ensino, nos últimos quatro anos
letivos.
A taxa de abandono escolar atingiu, no ano letivo 2014/14 o valor de zero, fruto da excelente
articulação entre o Agrupamento e as várias entidades de promoção e proteção da criança e
jovem em risco (nomeadamente: PSP – Escoal Segura, CPCJ da Amadora e Equipa da
Segurança Social).
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