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INTRODUÇÃO 

 
Em julho de 2015, aquando da elaboração do relatório final de avaliação interna do 

ano letivo de 2014-2015, a Equipa de Avaliação Interna reuniu um conjunto de propostas 

de melhoria apresentadas por alunos, encarregados de educação, pessoal não docente, 

docentes e responsáveis pelas ações do TEIP, relativas ao funcionamento do 

Agrupamento, em vários domínios.  Depois de ter passado cerca de um ano, a equipa 

decidiu fazer um balanço da implementação dessas sugestões de melhoria. 

O presente documento apresenta as propostas de melhoria e o balanço feito pelos 

membros da equipa de avaliação interna e pelos coordenadores das Ações do TEIP sobre 

a sua implementação. Assim, ponderou-se o grau de implementação de cada medida 

proposta, como não implementada(NI); parcialmente implementada (PI) e implementada.  
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SUGESTÕES DE MELHORIA DOS ALUNOS 
                              I- Em relação ao trabalho da Direção: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-Melhor aproveitamento de espaços da escola;    x   

-melhorar as condições nas salas;   x   

-melhorar a limpeza;   x   

-A direção deveria estar mais a par dos acontecimentos bons e 

maus dos alunos;  

 x   

-Deve continuar a atuar da forma como tem atuado;   x   

-medidas mais eficazes para alterar os maus 

comportamentos(os castigos deviam ser mais “duros”);  

 x   

-Atuar de forma igual com todos os alunos na aplicação dos 

“castigos”, pois há alunos (Ex: alunos do 9ºano) que têm 

tratamento diferente;  

 x   

-arranjar mais materiais para EV/ET;  x    

-Devia haver mais atividades extra-aulas;   x   

-devia haver mais mesas e cadeiras no Polivalente;   x   

-A direção devia disponibilizar mais tempo para ouvir os alunos;   x   

-melhorar a segurança (controlo de entradas e saídas).  x   

 
                    II- Em relação às relações entre os membros da comunidade escolar: 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-Os funcionários deveriam ser mais simpáticos;   x   

-ter intervalos maiores(acabar com os intervalos de 5 minutos); x    

-Devia haver mais atenção pelos alunos, em especial nos 

intervalos,  por parte da Direção, professores e funcionários;  

  x  

-os alunos deviam empenhar-se mais(estar mais atentos na 

aulas, etc);  

 x   

-os funcionários não se deveriam ausentar dos pavilhões;    x  

-deveria haver mais funcionários nos pavilhões;   x   

-melhorar a higiene nas casas de banho;  x    

-melhorar as refeições e diversificar a ementa;   x   
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-professores e funcionários deviam ser mais compreensivos;   x   

-o atendimento da papelaria deve ser mais rápido;    x  

-A escola deveria ter mais momentos de diálogo(assembleias 

de escola). 

  x  

 
 

                             III- Em relação às condições da escola: 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

Devia haver mais visitas de estudo;    x  

-os alunos deviam ser tratados de forma igual;    x  

-instalar ar condicionado nas salas mais frias/quentes;    x  

-arranjar o pavilhão de Ed.Física e os balneários(colocar portas 

nos balneários; colocar cacifos)  

 x   

-colocar mais cacifos nos pavilhões;   x   

-Criar um local/espaço para guardar materiais de EV/ET;   x   

-implementar mais atividades (desporto, etc);   x   

-a biblioteca devia estar aberta na hora de almoço;    x  

-criar uma sala para fazer trabalhos de grupo;   x   

-Criar um plano de ação contra a violência e bullying nos 

intervalos;  

 x   

-Devia haver mais coberturas-no exterior dos pavilhões e no 

acesso ao portão;  

x    

-dar mais apoios;   x  

-ligar mais vezes o aquecimento no inverno;    x  

-melhorar as instalações e os equipamentos;    x  

-acabar com os intervalos de 5 minutos;  x    

-comprar coletes novos para Ed.Física x    

-consertar o piso e a vedação do campo de futebol;   x   

-substituir com mais rapidez as lâmpadas fundidas;  x   

-pintar as salas 22 e 23   x  

-Melhorar a cantina e as refeições  x   

 
 



 

 

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa 

  

 

Cofinanciado por: 

5 

 
                             IV- sobre as relações da escola com a família e a comunidade: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-Contratar mais funcionários;   x   

-dinamizar mais atividades na cidade;   x   

-criar algumas atividades para pessoas com mais idade(avós);  x    

-fundar uma rádio escolar;  x    

-os encarregados de educação deviam vir à escola com mais 

regularidade;  

 x   

-promover mais atividades em parceria com instituições locais;   x   

-os encarregados de educação deveriam participar mais nas 

atividades 

 x   

-a comunicação/informação com os encarregados de educação 

deve incluir aspectos positivos e negativos;  

  x  

-os alunos da EB 2,3 também deviam participar nas actividades 

do Dia da Criança. 

 x   

  

SUGESTÕES DE MELHORIA DE PAIS E ENCARREGADOS/AS DE EDUCAÇÃO 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-As informações sobre as atividades/iniciativas da escola não 

são transmitidas atempadamente de forma a que as famílias se 

possam organizar e  ajustar os seus horários; 

x    

-Aumentar o número de profissionais não docentes para apoiar 

os alunos; 

 x  Na EB2,3 não 
houve 

alterações do nº 
de funcionários 

-Promover ações de formação para melhorar o desempenho do 

pessoal não docente. 

x    

-Marcação de reuniões com os encarregados de educação em 

horário pós-laboral; 

 x   

-Alguns docentes deveriam ser mais rigorosos no cumprimento 

dos horários; 

 x   

-Aumentar o número de cacifos, de mesas e de cadeiras no 

Pavilhão Polivalente da EB2,3. 

 x   
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-Criar espaços para a prática desportiva nas escolas EB1 e 

melhorar as condições do pavilhão gimnodesportivo da EB 2,3. 

x    

-Cuidar da higiene em todos os estabelecimentos escolares do 

Agrupamento; 

 x   

-Dinamizar mais atividades para incentivar a participação dos 

encarregados de educação; 

x   Falta de 
Divulgação 

-Falta de cultura de participação dos pais na vida da escola e 

das associações de pais; 

x    

-Realização de atividades em horário pós-letivo/laboral para 

favorecer maior participação das famílias; 

 x   

- promover atividades em conjunto de escolas e associações de 

pais, para incentivar a maior participação das famílias. 

 x   

 
PROPOSTAS DE MELHORIA DO PRÉ ESCOLAR 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

Melhorar a proporção de crianças/educadoras e assistentes, no 

pré-escolar, para permitir o acompanhamento e apoio 

individualizados;  

x   Falta de pessoal 
não docente 

Assegurar a quantidade e qualidade dos equipamentos e 

materiais, no Pré-escolar; 

 x   

Aquisição de novos equipamentos ou manutenção dos 

existentes, nomeadamente os equipamentos informáticos, para 

que não haja repercussões negativas ao nível da aquisição de 

competências por parte dos discentes. 

 x  Parte dos 
equipamentos 
são adquiridos 

pelos 
encarregados 
de educação   

Apoio individualizado ou mais direto às crianças com mais 

dificuldades quer ao nível cognitivo, bem como, 

comportamental. 

 x  Psicologia. O 
tempo atribuído 
pela  educação 

especial é 
insuficiente 

Disponibilizar  atividades para a Componente de Apoio à 

Família tendo em conta que as crianças passam demasiadas 

horas dentro do mesmo espaço com uma diversidade muito 

reduzida de atividades (quer por falta de material quer por falta 

de recursos humanos) o que não é recomendável nem salutar. 

x    
Falta de pessoal 

e material 
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PROPOSTAS DE MELHORIA DO 1º, 2º E 3º CICLOS 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

Maior articulação com os Serviços de Psicologia, a fim de se 

conseguirem respostas para alunos com dificuldades, 

nomeadamente no que respeita a dificuldades de concentração. 

  x  

Cuidado na elaboração dos horários das turmas, no sentido de 

colocar as aulas teóricas antes das disciplinas mais práticas;  

 x   

Criação de condições para que todas as turmas possam 

beneficiar de aulas de apoio educativo, desde o início do ano; 

  x  

Continuação do apoio individualizado ou mais direto às crianças 

com mais dificuldades quer ao nível cognitivo, bem como, 

comportamental; 

  x  

Maior articulação com os Serviços de Psicologia a fim de 

divulgar técnicas que trabalhem a atenção e concentração; 

 x   

Continuar a dinamizar a Biblioteca Escolar incentivando os 

alunos a frequentá-la; 

  x  

Apelar ao envolvimento dos encarregados de educação nas 

práticas de promoção da leitura,  bem como na sua 

colaboração no processo de ensino e da  aprendizagem dos 

seus educandos; 

  x  

Criação de horários comuns sem atividades letivas para a 

realização de reuniões de preparação das atividades letivas 

e/ou pedagógicas (atividades extracurriculares; supervisão 

pedagógica; preparação de aulas, partilha de materiais, etc) 

 x  Em alguns 
grupos 

disciplinares 

Manutenção e reforço de medidas educativas como as 

assessorias e as tutorias; 

  x  

Criação de uma sala de estudo com professores que 

orientariam os alunos que a ela se desloquem. 

x    

Planificar as visitas de estudo de forma a estas serem mais 

abrangentes e transversais a várias disciplinas e ocuparem o 

menor tempo letivo possível; 

  x  
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Programação conjunta, em conselho de turma, das fichas de 

avaliação, de forma a evitar a sobrecarga em algumas 

semanas, a fim de haver mais condições para os alunos 

estudarem; 

  x  

Apelar ao envolvimento dos encarregados de educação e 

sua colaboração no processo de ensino e da aprendizagem dos 

seus educandos; 

  x  

Responsabilização dos encarregados de educação face ao 

comportamento indisciplinado de alguns alunos; 

  x  

 
PROPOSTAS DE MELHORIA DO PESSOAL DOCENTE 

(apresentadas nos inquéritos) 
 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-Os encarregados de educação deveriam respeitar mais os 

professores;  

 x   

- Os alunos deveriam ser penalizados pelas faltas de educação, 

pela falta de valores sociais e  pela agressividade; 

 x   

- «Descentralizar» competências;   x  

- Haver uma coordenação mais eficaz.   x  

- Existir mais pessoal não docente para acompanhar as 

atividades não letivas. 

 x   

- Promover ações de sensibilização/formação para pais, em 

horário pós-laboral, uma vez por período, sobre temas como: 

regras de estudo, indisciplina, crescimento na adolescência, 

importância da higiene, etc. 

 x   

 
PROPOSTAS DE MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

Falta de recursos materiais específicos, nomeadamente 

computadores em bom estado de operacionalização, acesso 

eficaz à internet, máquina fotográfica para registo, tratamento e 

divulgação de atividades, material específico…  

 x   

Disponibilizar mais recursos humanos -assistentes operacionais x    
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Disponibilização de tempo para a realização de mais 

actividades.  

 x   

Disponibilizar transporte para realização de algumas atividades, 

como hidroterapia, hipoterapia e snoezlen na Cercifel. 

x    

Não inclusão de outros alunos, em número elevado,  nos 

apoios pedagógicos personalizados dos alunos com NEE;  

x    

Apoio pedagógico para reforço de competências específicas 

insuficiente  e com muitos alunos ao mesmo tempo com perfis 

de funcionalidade totalmente opostos; 

x    

Falta de espaços para desenvolvimento de atividades de índole 

mais prática… 

x    

Melhorar o atendimento psicoterapêutico aos alunos   x  

Falta de tempo para reunir / refletir / avaliar / planificar com os 

diferentes intervenientes no processo. 

 x   

 
 

 

PROPOSTAS DE MELHORIA DA AÇÃO «LER + SABER +» 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

- Adjudicar à biblioteca mais docentes de diferentes grupos 

disciplinares, para enriquecer a Biblioteca com as suas 

competências diversificadas; 

 x  A equipa da BE 
tem um número 
insuficiente de 
professores, 
com um número 
de horas 
reduzido.  

-Destacar mais um/uma assistente operacional para o serviço 

da Biblioteca; 

x   A BE continua 
com, apenas, 
uma assistente 
operacional.  

-A Biblioteca deveria dispor do apoio permanente de um 

docente que domine as competências T.I.C.  

 x  Sempre que foi 
solicitado o 
apoio foi 
assegurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTAS DE MELHORIA DA AÇÃO «CLUBE + DA CIÊNCIA» 
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Proposta de melhoria NI PI I Obs 

Aumentar a carga horária para permitir que maior número de 

turmas do 1ºciclo possam participar; 

x   Não 
disponibilizada 
pela Direção 

Aumentar a carga horária para permitir que permitir que 

algumas turmas  do 2ºciclo possam participar 

x   Não 
disponibilizada 
pela Direção 

Aumentar a carga horária no 3ºciclo para consolidar os 

conteúdos/atividades  não as fracionando 

x   Não 
disponibilizada 
pela Direção 

Aumentar a carga horária no 3ºciclo para apoiar os alunos com 

maiores dificuldades e com nível inferior a três à disciplina de 

Ciências Físico Químicas, numa versão de apoio pedagógico 

experimental. 

x   Não 
disponibilizada 
pela Direção 

 
PROPOSTAS DE MELHORIA DA AÇÃO «N.A.A.F» 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-Dada a falta de conhecimento da comunidade escolar sobre os 

serviços prestados pela Equipa de Integração e pelo NAAF 

seria importante que estas estruturas funcionassem em 

espaços/salas diferentes. Mais ainda, esta separação garantiria 

uma maior confidencialidade dos atendimentos, imprescindível 

na intervenção psicossocial; 

 
 
 
x 

   

-Elucidar toda a comunidade educativa (alunos, professores, 

assistentes operacionais, etc.) da missão, objetivos e as 

funções de cada uma destas estruturas (NAAF, Equipa de 

Integração); 

 x   

-Melhorar o atendimento telefónico em muitas vertentes, 

nomeadamente identificação do interlocutor e do assunto antes 

de ser passada a chamada, registar o contacto (nome e número 

de telefone) e o assunto de quem liga para poder ser devolvida 

a chamada; 

 
 
x 

   

-Os encarregados de educação e demais envolvidos no 

processo educativo devem ser anunciados à chegada à escola 

e acompanhados ao local que procuram, evitando que se 

 
 
x 
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desviem do percurso ou que interfiram na dinâmica escolar; 

-O espaço físico do NAAF deveria ser mais adequado à sua 

função, de forma a conferir maior dignidade, conforto e 

seriedade à intervenção. Neste sentido, sugerimos a existência 

de dois gabinetes, um para atendimento e outro para 

desenvolvimento de trabalho burocrático; 

 
 
x 

   

-Os casos encaminhados para o NAAF devem ser sempre 

acompanhados do preenchimento do modelo próprio de 

encaminhamento, no qual deve estar explícito o motivo do 

encaminhamento e o que se pretende dele; 

   
 
x 

 

-Criação de uma bolsa de professores tutores mais estável, de 

forma a antecipar o início do projeto de tutoria em cada ano 

letivo e a ser viável a especialização dos elementos que fazem 

parte da ação; 

 
x 

   

-Aquisição de materiais de avaliação psicológica. x    

 
PROPOSTAS DE MELHORIA DA AÇÃO «ECO-ESCOLAS/CLUBE DO AMBIENTE» 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-Apesar de toda a sensibilização ambiental, quando se realizam 

outras atividades dentro da escola, muito lixo é deixado no chão 

ou não é separado. 

 x   

-Muitos dos Assistentes Operacionais continuam a não separar 

os lixos; 

 x   

- A  inexistência de uma disciplina curricular não disciplinar,  

como a Formação Cívica ou Educação para a Cidadania,  para 

envolver diretamente uma maior percentagem de alunos 

x    

-Dificuldades de conjugar as atividades do Clube com os 

horários das turmas 

 x   
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PROPOSTAS DE MELHORIA DA  AÇÃO «APRENDER COM A ARTE» 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

-Disponibilizar mais recursos materiais para desenvolvimento 

das atividades; 

 x   

-Destacar mais professores-colaboradores para o projeto.  x   

-Aumentar a atribuição de tempos letivos para trabalhar com os 

alunos. 

 x   

 
PROPOSTAS DE MELHORIA DA  AÇÃO «ENVOLVER PARA PARTICIPAR» 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 

- Escolher melhor o timing da realização de algumas das 

atividades. 

  x  

- Ser criativos na escolha das atividades.  x   

- intensificar os pedidos de colaboração às estruturas 

autárquicas. 

 x   

-Continuar a suscitar a intervenção das Associações de Pais 

como parceiros indispensáveis na criação de meios para as 

atividades. 

  x  

-Centrar as atividades em temas estruturantes e por anos de 

escolaridade. 

  x  

- Otimizar a utilização da plataforma Edulink, nomeadamente ao 

primeiro ciclo e pré-escolar, como forma de desenvolvimento da 

intercomunicação entre escolas. 

x    

- Dar maior visibilidade a todo o trabalho e empenho que nesta 

comunidade educativa se verifica. 

 x   

-Fazer uma avaliação das atividades cada vez mais conclusiva, 

de modo a que tenha repercussões no futuro. 

 x   
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CONCLUSÃO 

Constata-se que das 119 propostas de melhoria, considerou-se que 29 não foram 

implementadas, 61 parcialmente implementadas e 29 foram implementadas na 

globalidade. 

 

 


