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Problema 1 

1. Problema a 

resolver/Fragilidade 

Resultados do 2º ciclo a Português e Matemática em final de 

ciclo abaixo do esperado (retenções e de níveis inferiores a 3) 

2. Fontes de 

identificação da 

fragilidade: 

Relatório de autoavaliação; Projeto Educativo. 

3. Medida 
Planificar e agir de forma colaborativa para melhorar as 

aprendizagens. 

4. Objetivos a 

atingir 

-Tornar o trabalho colaborativo uma prática corrente nos grupos 
disciplinares respetivos; 
- Melhorar a gestão curricular e a qualidade das aprendizagens; 
- Contribuir para a melhoria das práticas letivas. 
- Melhorar os resultados. 

5. Metas a alcançar 

-Uma reunião semanal de 45m entre os professores dos grupos 
disciplinares que lecionam a mesma disciplina;  
-Elaboração e aplicação conjunta de 50% dos recursos 

pedagógicos a utilizar e de 100% dos instrumentos de 

avaliação a aplicar 

- Correção conjunta de 100% dos instrumentos de avaliação 

-Planificação e observação conjunta de uma aula por período 

(1º e 2º) realizada por pares de docentes 

6. Atividade(s) a 

desenvolver 

(descrição da 

medida) 

- Elaboração de planificações de curto prazo por 
unidades/sequências temáticas entre os docentes que 
lecionam o mesmo ano/disciplina e entre os que 
trabalham em parceria/assessoria pedagógica; 
- Construção de materiais pedagógicos significativos; 
- Reflexão sobre a prática letiva e avaliativa entre os 
docentes que lecionam o mesmo ano/disciplina e os que 
trabalham em parceria/assessoria pedagógica. 
-Projeto de leitura e escrita orientada (aplicação do 
Referencial Aprender com a BE" 

7. Calendarização 
Setembro de 2016 a Junho de 2018 

8. Responsáveis 
pela execução da 
medida 

. Conselho Pedagógico 

. Coordenadores dos Departamentos Curriculares; 

. Todos os professores dos grupos disciplinares implicados 

9. Monitorização 
Acompanhamento da execução da medida, com a colaboração 

dos coordenadores de departamento e representantes de 
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disciplina, por recurso a registo em sumário na plataforma 

Inovar. 

11.Recursos 

-Crédito horário 

-Orçamento de 500 euros para aquisição de livros que não 
existem na biblioteca 

-Orçamento de 500 euros para material didático que não 
exista na escola 

11. Necessidades 

de formação 

Formação em contexto escolar sobre metodologias de trabalho 

colaborativo de curta duração. 

 
 

Problema 2 

1. Problema a 

resolver/Fragilidade 

Resultados do 2º ciclo a Português e Matemática em final de 

ciclo abaixo do esperado (retenções e de níveis inferiores a 3) 

2. Fontes de 

identificação da 

fragilidade: 

Relatório de autoavaliação; Projeto Educativo 

3. Medida 
Visitas de estudo que promovam a motivação pela 

aprendizagem da língua portuguesa e da matemática. 

4. Objetivos a 

atingir 
- Melhorar os resultados. 
- Promover o gosto pela língua portuguesa e pela matemática. 

5. Metas a alcançar - 2 visitas/ “saídas de campo” por período no conjunto de 
ambas as disciplinas 

6. Atividade(s) a 

desenvolver 

(descrição da 

medida) 

- Estabelecimento de um protocolo com o município para 
realização de atividades no Centro Cultural e para 
transporte dos alunos 
- Ida ao teatro/ cinema, visita a uma exposição/ biblioteca, 
participação numa tertúlia, atividades experimentais… 

7. Calendarização 
Setembro de 2016 a Junho de 2018 

8. Responsáveis 
pela execução da 
medida 

- Conselho Pedagógico 
- Coordenador de Projetos 
- Grupos Disciplinares respetivos 

9. Monitorização 

- Aplicação de questionários curtos aos alunos para aferir do 

grau de satisfação/ interesse 

- Avaliação das atividades pelos intervenientes responsáveis 

10. Necessidades 

de formação 
Não necessária 

11. Recursos 
- Maior dotação financeira para a escola/ município (5400 

euros/ ano) 
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Problema 3 

1. Problema a 

resolver/Fragilidade 

Comportamento desajustado dos alunos em sala de aula no 5.º, 

6.º e 7.º e 8.ano 

2. Fontes de 

identificação da 

fragilidade: 

Atas de Conselhos de Turma; Registos de faltas e ocorrências 

na plataforma Inovar (a partir de setembro de 2015). 

3. Medida Premiar o bom comportamento 

4. Objetivos a 

atingir 

- Reduzir o número de faltas disciplinares. 
- Reduzir o número de faltas de trabalho de casa/ ocorrências 
- Melhorar o comportamento e os resultados escolares 

5. Metas a alcançar 
- No máximo uma falta disciplinar por turma/ período 
- Número de faltas de trabalho de casa/ ocorrências inferior ao 
n.º de alunos da turma a todas as disciplinas por período 

6. Atividade(s) a 

desenvolver 

(descrição da 

medida) 

- Definição clara do que constitui uma falta disciplinar com 
aplicação da medida corretiva de saída de sala de aula ou 
uma ocorrência (em sede de Conselho Pedagógico 
ouvidos os Departamentos Curriculares). 
- Não participação em visitas de estudo/ “saídas de 
campo” pelos alunos com duas ou mais faltas 
disciplinares. 
- Participação numa saída-piquenique no último dia de 
aulas de cada período das turmas que atinjam as metas 
definidas. 
- Criação de um Quadro de Mérito de comportamento das 
turmas por período . 
- Acompanhamento dos alunos com faltas disciplinares e 
mais ocorrências/ faltas de trabalhos de casa por um 
aluno tutor (escolhido pelo Conselho de Turma - que terá 
formação). 

7. Calendarização 
Setembro de 2016 a Junho de 2018 

8. Responsáveis 
pela execução da 
medida 

- Coordenador dos Diretores de Turma; 
- Diretores de Turma; 
- Conselhos de Turma. 

9. Monitorização 

Acompanhamento da execução da medida pelos Diretores de 

Turma, com recurso à plataforma Inovar, às atas do Conselho 

de Turma e ao feedback dos alunos tutores 

10.Recursos 
Nenhum 

11. Necessidades 

de formação 

-Formação para os alunos tutores e para o corpo docente ao 

nível da mediação de conflitos em sala de aula por técnicos 

especializados. 

-Formação para assistentes operacionais ao nível da mediação 

de conflitos em contexto extra sala de aula 
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Problema 4 

1. Problema a 

resolver/Fragilidade 

Resultados no Ensino Secundário (desfasamento entre a 

avaliação externa dos alunos internos e a média nacional a 

Matemática, Físico-Química e Biologia) 

2. Fontes de 

identificação da 

fragilidade: 

Projeto Educativo e Relatório de Autoavaliação. 

3. Medida - Criação de grupos de homogeneidade relativa 

4. Objetivos a 

atingir 
- Melhorar os resultados da avalição externa 
- Criar momentos de ensino individualizado 

5. Metas a alcançar - Diminuir em 20% o diferencial entre a avaliação a média dos 
alunos internos nos exames nacion ais e a média nacional. 

6. Atividade(s) a 

desenvolver 

(descrição da 

medida) 

- Planificar, agir e avaliar de forma colaborativa para 
melhorar as aprendizagens e a calibrar instrumentos de 
avaliação. 
- Constução dos intrumentos de avaliação escrita 
(incluindo critérios de correção) de acordo com a estrutura 
dos exames nacionais 
- Sobreposição de um tempo letivo entre dois docentes de 
modo a criar um momento de trabalho simultâneo para 
diferentes grupos de nível. 

7. Calendarização 
Setembro de 2016 a junho de 2018 

8. Responsáveis 
pela execução da 
medida 

- Conselho Pedagógico 
- Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
- Todos os professores dos grupos disciplinares 
implicados 

9. Monitorização 

- Relatório trimestral de avaliação da medida implementada 

- Análise de resultados no final do ano letivo 

10. Recursos 
- Crédito horário 

11. Necessidades 

de formação 
Nenhuma 
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Problema 5 

1. Problema a 

resolver/Fragilidade 

Limitação legal da escola em dar resposta à abertura de cursos 

do ensino secundário procurados pelos alunos 

2. Fontes de 

identificação da 

fragilidade: 

Projeto Educativo e solicitações de matrícula. 

3. Medida 

Permitir que a escola abra turmas do ensino secundário com 

menos alunos (10 ou +) ou que abra disciplinas de formação 

específica com 10 ou + alunos (criação de turmas mistas). 

4. Objetivos a 

atingir 

- Permitir que a única escola do concelho possa oferecer todas 
as ofertas formativas aos alunos do ensino secundário, 
garantido igualdade de oportunidades (dificuldades de 
acessibilidade; inexistência de rede de transportes públicos 
compatível com os horários escolares dos outros concelhos; 
encargos para os agregados familiares num concelho com um 
indície de desenvolvimento económico médio-baixo) 
- Combater o insucesso escolar uma vez que o único curso que 
a escola consegue oferecer todos os anos acaba por ser, em 
muitos casos, a segunda opção do aluno. 
- Criar condições para que os concelhos de baixa densidade 
não percam população em consequência da inexistência de 
oportunidades na escola pública. 
- Discriminar positivamente as escolas públicas dos concelhos 
de baixa densidade. 

5. Metas a alcançar 
- Conseguir que a totalidade dos alunos que querem seguir um 
curso de carácter geral permaneçam na única escola do 
concelho. 

6. Atividade(s) a 

desenvolver 

(descrição da 

medida) 

Nenhuma 

7. Calendarização 
De setembro de 2016 a junho de 2018 

8. Responsáveis 
pela execução da 
medida 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral 

9. Monitorização 
Acompanhamento do Ministério da Educação da 

implementação da medida. 

10. Recursos 
Autorização do Ministério da Educação 

11. Necessidades 

de formação 
Nenhuma. 

 


