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INTRODUÇÃO 
 

Em novembro de 2013, a Equipa de Avaliação Interna, ao finalizar o processo 

de avaliação interna do ano letivo 2012-2013, compilou um conjunto de propostas de 

melhoria orientadas para os domínios de apoio à melhoria das aprendizagens; 

prevenção do abandono, absentismo e indisciplina; organização e gestão e relação 

escola-família-comunidade e parcerias. Estas propostas foram amplamente 

divulgadas a toda a comunidade. Passado mais de um ano, a equipa decidiu fazer 

um balanço da aplicação dessas propostas de melhoria. 

O presente documento apresenta as propostas de melhoria e a perspetiva da 

Equipa de Avaliação Interna sobre a sua aplicação de 3 modos: NI-Não 

implementada; I-Implementada e PI-Parcialmente implementada. Em algumas 

situações, a equipa adicionou algumas observações que complementam a 

avaliação. 

 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MELHORIA 

EIXO I - Apoio à melhoria das aprendizagens 

PROPOSTA  DE MELHORIA NI I PI observações 

A criação de condições para que todas as turmas possam 

beneficiar de aulas de apoios educativos, desde o início 

do ano.  

  

 x 

 Os horários (dos 

professores) já 

incluíam os apoios 

Melhorar a articulação e trabalho cooperativo entre 

professores dos diferentes ciclos/turmas. 

  x  C.Turma de 

articulação vertical 

Promover práticas de supervisão pedagógica como 

resposta a dificuldades evidenciadas em determinadas 

turmas, cujos resultados ficam aquém do esperado. 

 

 

 

x 

 Processo iniciado 

em dezembro de 

2014 

Facultar aos alunos do 1ºciclo com uma ou mais 

retenções maiores apoios nos domínios da leitura, escrita 

e cálculo. 

  

x 

  

Facultar aos alunos do 2ºciclo com mais dificuldades 

apoio individualizado ao nível do 1º ciclo- leitura, escrita e 

cálculo- para reforço de aprendizagens. 

 

x 

   

Potenciar as tecnologias de informação e comunicação 

para o trabalho cooperativo entre docentes-Criação de 

plataformas virtuais de partilha/troca de materiais e 

recursos. 

  

x 

 Edulink 

 

Insistir junto da tutela para a criação de novas ofertas 

formativas(P.C.A.’ s e C.E.F.’s) adequadas às situações 

crescentes de retenção repetida e à especificidade dos 

alunos de minorias étnicas. 

  

x 

 Pedidos de Cursos 

vocacionais, embora 

não tenham sido 

aceites. 



 

 

Otimizar todos os recursos possíveis para prestar mais 

apoio aos alunos através de assessoria ou de apoios 

educativos, em especial para as áreas do saber mais 

estruturantes(Português, Matemática e Inglês), 

consolidando os níveis de sucesso na avaliação interna e 

promovendo a  melhoria do sucesso na avaliação externa. 

  

x 

  

Adequar as condições das salas de aulas às 

especificidades das diferentes disciplinas e turmas/alunos. 

  

x 

 Houve obras de 

beneficiação dos 

equipamentos. 

 

Prosseguir o esforço de melhoria da gestão dos horários, 

privilegiando as disciplinas de carácter mais teórico na 

parte inicial dos turnos. 

  

x 

 Tentou-se mas não 

foi integralmente 

conseguido 

Cuidar a inclusão das AEC’s sem que as mesmas 

intercalem as atividades curriculares regulares. 

 x   

Continuar a implementar o Quadro de Mérito como fator 

de estímulo em ordem à melhoria das aprendizagens e do 

sucesso educativo. 

  

x 

  

Criação de uma sala de estudo com a presença regular de 

professores que orientem os alunos no estudo e 

esclareçam dúvidas. 

 

x 

  Embora exista este 

serviço no horário 

dos professores 

Contribuir para a valorização da formação escolar, através 

do maior envolvimento das famílias-Criar mais momentos 

de formação para pais (“Escola de pais”) 

   

x 

Houve contactos 

pontuais entre o 

NAAF e os pais,em 

especial, no 1ºciclo. 

Continuar a cultivar um clima de parceria/trabalho 

conjunto e colaborativo com as associações de pais. 

  

x 

 -Há cada vez maior 

participação das 

A.Pais.  

-Mais visibilidade do 

seu empenho e 

trabalho de 

colaboração com a 

escola. 

     TOTAIS- 15 Medidas 2 12 1  

 

EIXO II - Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina 

PROPOSTA  DE MELHORIA NI I PI observações 

Melhorar a taxa de interrupção precoce relativamente aos 

anos anteriores. 

x    

Promover maior articulação entre Professores Titulares, 

D.T.’s, Conselhos de Turma e N.A.A.F. na resolução de 

situações problemáticas, através da simplificação das 

formas de contacto e de aumento de celeridade das 

mesmas(tecnologias de informação e comunicação). 

 

 

  

x 

 

Maior articulação entre o NAAF e outras instituições que 

ajudem a contornar as situações familiares problemáticas 

  

 

 

x 

-Continua a haver 

resposta deficiente 



 

 

(Seg.Social; Tribunal de Menores, I.P.S.S.’s, etc.) de instâncias 

exteriores (CPCJ/ 

Trib. de menores) 

Insistir junto da tutela pela necessidade de criar respostas 

adequadas às problemáticas dos alunos (Criação de 

P.C.A. , C.E.F e/ou P.I.E.F). 

x    

Repensar o funcionamento da Equipa de integração e 

reajustar as respostas a dar às situações de indisciplina; 

 x   

Prosseguir o esforço dos professores titulares e diretores 

de turma na receção dos encarregados de educação(para  

reuniões gerais e particulares) em horários favoráveis aos 

segundos. 

 x   

Continuar a implementar o Quadro de valores e atitudes 

como fator de promoção de um clima educativo que 

promova o bom desempenho escolar. 

 x   

Dar especial cuidado ao processo de constituição de 

turmas: evitar grande acumulação de repetentes na 

mesma turma e separar os alunos das turmas mais 

problemáticas no início de cada ciclo. 

  x Mostrou-se 

sensibilização para 

o problema mas não 

foi totalmente 

conseguido 

Promover a partilha de informações relativa à aplicação de 

medidas educativas disciplinares e sancionatórias. 

 x  -Passou a haver 

divulgação das 

medidas 

disciplinares 

aplicadas 

Providenciar o maior controlo das entradas e saídas na 

escola e do encaminhamento dos alunos para as 

atividades letivas. 

  x Área a melhorar 

Conjugação de esforços de todos os elementos da 

comunidade escolar, preferencialmente os assistentes 

operacionais, que melhor podem supervisionar os 

espaços alternativos à sala de aula,  com vista a combater 

as faltas de alguns alunos a algumas atividades letivas. 

  x Nota-se maior 

intervenção dos 

A.Operacionais a 

levar os alunos às 

salas.  

Otimizar a utilização de recursos materiais existentes 

(Biblioteca e Centro de recursos, meios multimédia, das 

tecnologias de informação e comunicação, Moodle) como 

meio de promover a motivação e combater o 

abandono/absentismo. 

 x   

Ponderar a criação de «incentivos» dirigidos às turmas 

tendo em vista a promoção da disciplina (concursos, 

prémios dirigidos às turmas com menos participações 

disciplinares). 

x    

     Totais:13 medidas 3 5 5  

 



 

 

 

EIXO III- Organização e gestão 

PROPOSTA  DE MELHORIA NI I PI observações 

Redefinir as competências da Equipa de Avaliação 

Interna. 

 x   

Responsabilizar os diferentes agentes envolvidos nas 

ações estruturantes do Projecto Educativo/TEIP pelos 

resultados das suas práticas e partilha dos mesmos. 

 x   

Planificar o trabalho de monitorização com vista à 

optimização dos resultados e definição de ações de 

melhoria. 

 x   

Aferir o trabalho desenvolvido através da produção de 

relatórios semestrais e anuais, no âmbito do TEIP. 

 x   

Melhorar a comunicação  e a cooperação entre a equipa 

de autoavaliação e as outras estruturas escolares. 

 x   

Divulgar o trabalho e ser sensível às sugestões 

apresentadas pelas diferentes estruturas da Comunidade 

Educativa. 

 x   

Maior envolvimento dos elementos não docentes que 

integram a equipa de avaliação interna no trabalho de 

promoção da melhoria. 

 x   

A informação circulante deve ser transmitida a toda a 

comunidade escolar evitando o prejuízo de exclusão de 

informação a alguns membros. 

  x -Há informações que 

ainda não passam a 

todos.  

Criar instrumentos de fácil operacionalização da 

monitorização dos dados da avaliação. 

 x   

Promover práticas regulares de monitorização e reflexão 

nas estruturas pedagógicas intermédias-Departamentos, 

Conselho de Diretores de Turma, Conselhos de Turma. 

 x   

Valorizar a reflexão e o contributo das diversas estruturas 

educativas para a organização regular das dinâmicas 

escolares (Ex: organização do ano letivo seguinte). 

 x   

     
Totais-11 medidas 0 10 1  

 

EIXO IV - Relação escola-famílias-comunidade e parcerias. 

PROPOSTA  DE MELHORIA NI I PI  

Melhorar a comunicação entre a escola e a família, 

usando com mais frequência os meios tecnológicos-

página eletrónica da escola, redes sociais, etc. 

  

x 

 Edulink 

Intensificar a comunicação entre a escola e entidades 

locais e parceiras no desenvolvimento de atividades em 

comum; 

  

x 

  

Promover maior trabalho colaborativo com outras escolas  x   



 

 

locais. 

Criar mais oportunidades formativas para pais e 

encarregados de educação. 

  x  

     
Totais-4 medidas 0 3 1  

 

 

CONCLUSÃO 

Verificamos que foram apresentadas quarenta e três medidas de melhoria 

distribuídas pelas seguintes áreas: apoio à melhoria das aprendizagens (15 

propostas de melhoria); prevenção do abandono, absentismo e indisciplina(13 

propostas de melhoria); organização e gestão(11 propostas de melhoria);  relação 

escola-família-comunidade e parcerias(4 medidas de melhoria). O balanço 

apresentado mostra-nos que  houve trinta propostas que já foram implementadas na 

totalidade, oito que foram parcialmente implementadas e cinco que não foram ainda 

implementadas. 

 


