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INTRODUÇÃO 

 
Em julho de 2016, aquando da elaboração do relatório final de avaliação interna do 

ano letivo de 2015-2016, 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.  Passado um ano sobre a elaboração do documento, a 

equipa decidiu fazer um balanço da implementação dessas sugestões de melhoria. 

O presente documento apresenta as propostas de melhoria realizadas 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 
-Aplicar sanções mais justas e adequadas.   x  

-Maior supervisão do comportamento de alguns alunos  x   

-Estar sempre alguém na Direção para atender os alunos  x   

-O Diretor podia ir mais vezes às salas falar com os 

alunos/turmas 

 x   

 
                    II- Relações entre os membros da comunidade escolar: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Os funcionários estarem mais presentes no seu local de 

trabalho 

 
 

x   

-Ter maior controlo nas entradas e saídas de determinados 

alunos 

 x   

-Os alunos cumprirem as regras  x   

-Aumentar o número de funcionários. x    

-Os professores devem ser mais exigentes em relação ao 

comportamento dos alunos 

 x   

-Os funcionários devem ser mais simpáticos  x   

 
 

                             III- Em relação às condições da escola: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Melhorar a limpeza das casas de banho  x  Algumas casas de banho 

cheiram muito mal 

-Arranjar cobertos para o exterior das salas;  x    

-melhorar o Pavilhão de E Física;   x   

-fazer obras nos balneários x    

-consertar alguns equipamentos das casas de banho x    

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

-portas mais resistentes x    

-Haver mais atividades  x   

-Acabar com os blocos de aulas de 90 minutos. x    

-Substituir as telhas de fibrocimento dos pavilhões (têm 

amianto) 

x    

-A Associação de Estudantes deveria promover  mais 

atividades 

  x  

-Arranjar sala(s) de estudo, equipadas e com professores 

para apoiar os alunos que necessitassem 

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

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Incentivar os encarregados de educação a estarem mais 

presentes. 

 X   

-reforçar a divulgação das atividades na comunidade 

local; 

 x   

  

SUGESTÕES DE MELHORIA DE PAIS E ENCARREGADOS/AS DE EDUCAÇÃO 

I- Em relação ao trabalho da Direção: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Enviar informações atempadamente e não em cima dos 

acontecimentos. 

 x   

-Adequar as atividades/reuniões à disponibilidade das 

famílias.  

 x   

-Ajustar o número de funcionários ao tamanho da escola, 

ao número de alunos e à quantidade de alunos que, 

habitualmente, almoçam na escola 

x    

-Selecionar com mais critério os funcionários provisórios 

que são colocados nas escolas. 

x    

 
 

                                II- Relações entre os membros da comunidade escolar: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Dar formação e sensibilizar o pessoal não docente para a 

postura e tratamento a dar aos alunos 

 x   

 

 
                             III- Em relação às condições da escola: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Criar espaços adequados à realização de atividades 

físicas e desportivas (pré-escolar e 1ºciclo) 

x    

 

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

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Maior participação por parte dos encarregados de 

educação nas atividades da escola.  

x    

-Promoção de mais atividades conjuntas (entre escolas; 

entre escolas e associações de pais) 

 x   
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PROPOSTAS DE MELHORIA DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

I- Em relação ao trabalho da Direção: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Mais celeridade por parte da direção na resposta às 

solicitações; 

  x  

-Mais atenção ao funcionamento da plataforma Edulink;  X  A plataforma deve estar 

operacional logo no início 

do ano letivo, para se 

poder escrever sumários, 

etc. 

-Solicitar à Câmara mais recursos humanos para 

melhorar a  gestão das escolas; 

  x  

-Melhorar a Educação Ambiental, Alimentar e da Saúde 

da Escola.  

 x  Tem havido um esforço 

nesta área, mas há muito 

que ainda pode ser feito 

-Melhorar a comunicação com as estruturas intermédias;   x  

- Delegar competências/tarefas em ordem a uma resposta 

atempada aos problemas; 

 x   

-Enviar informações importantes via correio eletrónico (e-

mail), atempadamente.   

 x  Deve ser feita uma triagem 

prévia às mensagens 

enviadas, para que os 

docentes não recebam 

emails que não lhes dizem 

respeito.  

Sugiro que não sejam 

enviados emails a 

horas/dias fora do 

expediente do horário de 

trabalho. 

-Simplificação/redução das tarefas solicitadas aos DT’s ;  x   

-Encaminhamento dos alunos que encontram fora da sala 

de aula, em horário letivo, para as aulas.  

  x  

-Dar maior importância ao plano de segurança e aos 

exercícios de evacuação.    

 x  -Os relatórios dos 

exercícios elaborados 

pelos responsáveis da 

segurança da escola e da 

proteção civil deveriam ser 

divulgados à comunidade 

escolar para corrigir erros 

detetados; 

-Os planos de segurança 

não são divulgados aos 

não docentes e  

docentes(em 

Departamento) 

-Os exercícios de 

evacuação não são 

levados a sérios por muitos 

(alunos, docentes, não 

docentes, etc) 
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-Mais reuniões com os pais por parte da Direção  x   

- Resolução mais atempada e eficaz de casos de indisciplina.   X  

-Ter em atenção a distribuição das salas no início do ano 

letivo, de acordo com as disciplinas (mais práticas ou 

mais teóricas). 

 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 ao estudo/ Apoio Educativo, 

desde o início do ano; 

  X  

- Reforço de medidas educativas como as assessorias 

e as tutorias; 

  X  

- Melhorar a gestão dos recursos disponíveis.   x  

-Disponibilizar apoio acrescido às crianças do Pré-escolar 

que manifestam mais dificuldades na aquisição dos 

conteúdos apresentados, para que possam obter melhor 

resultados na sua aprendizagem; 

x    

- Proporcionar horários com tempos comuns para reuniões 

(tarde livre para todos os docentes do mesmo 

departamento). 

x    

- Aquisição de materiais de apoio às atividades de 

incentivo às aprendizagens 

x    

 

 
 II- Relações entre os membros da comunidade escolar: 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Maior articulação com os Serviços de Psicologia e o 

NAAF,  a fim de divulgar técnicas que trabalhem a 

atenção e concentração e o acompanhamento dos 

discentes e respetivas famílias. 

 x   

- Continuar a dinamizar a Biblioteca Escolar incentivando os 

alunos a frequentá-la; 

  x  

-Mais colaboração dos assistentes operacionais, 

sobretudo nos casos de alunos indisciplinados. 

  x  

-Reforço de pessoal técnico para as atividades de apoio 

ao aluno e à família (AAAF) do pré-escolar e contratação 

de mais assistentes operacionais. 

x    

-Necessidade de mais meios humanos na vigilância dos 

espaços exteriores às salas de aula, de forma a controlar, 

mais rapidamente, situações de indisciplina.  

x    

- Insistir na articulação vertical e horizontal dos 

projetos/atividades realizados. 

 x   

- Formação na área da parentalidade  x  Escola de Pais 

-Ajudar quer o(s) discente(s) quer o(s) seu(s) familiar(es)  x  Ação do NAAF 
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mais direto(s) a inverter condutas reprováveis.  

-Reforçar a divulgação do Regulamento Interno. x    

-Maior responsabilização dos Encarregados de Educação 

pelos comportamentos e atitudes dos seus educandos.  

 X   

- 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  

 
 

III- Em relação às condições da escola: 
 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Equipar as salas do Pré-escolar com equipamentos 

informáticos novos, em número suficiente, para que as 

crianças possam trabalhar as competências das TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação). 

x    

- Efetuar, de forma célere, a manutenção dos 

equipamentos do Pré-escolar, sempre que solicitado e se 

justifique, para que não haja repercussões ao nível da 

aquisição de competências por parte dos discentes. 

x    

- Melhorar a climatização e a iluminação das salas de 

aula     

(Algumas salas são muito frias no inverno, muito quentes 

no verão e têm luz excessiva, o que dificulta as projeções 

de materiais audiovisuais. 

x    

-Aquisição de novos equipamentos informáticos na 

escola-sede (computadores mais atualizados e novas 

impressoras) e rever a instalação elétrica e eletrónica dos 

mesmos. (Em muitas salas há fios que não estão 

devidamente acondicionados  e estão espalhados pelo 

chão). 

x    

- Criação de uma sala de estudo (na escola-sede) para 

apoio a alunos nos momentos livres na escola com a 

presença de docentes de diferentes áreas. 

x    

-Construção de espaços cobertos nos recreios e junto às 

salas de aula (escola-sede).  

x    

-Manutenção periódica das estruturas. x    

-Mais rapidez e apoio na manutenção da parte 

informática(Pré-escolar e 1ºciclo) 

    

- O aproveitamento de espaços de laboratório e de 

equipamentos da escola-sede para o desenvolvimento de 

atividades nas escolas do 1º ciclo. 

x    

-Criar espaços (placard) nas salas de aula (da escola-

sede) para a afixação de trabalhos ou outros materiais 

x    

-Remover com urgência as coberturas de amianto 

existentes na escola-sede.  

x    
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-Aquisição de mais materiais educativos nas disciplinas 

de Educação Visual, Educação Tecnológica,( 2º ciclo e 3º 

ciclo), pois alguns já estão obsoletos. 

x    

-Criação de uma sala exclusiva(sala 22) para as 

atividades de Educação Musical onde possam estar os 

materiais da disciplina. 

  x  

-Necessidade de um espaço maior e com condições 

térmicas adequadas (sem humidade e com temperatura 

estável ao longo do ano) para guardar os instrumentos 

musicais, pois alguns estão a ficar deteriorados em 

virtude da humidade. 

x    

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

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Mais incentivos à participação dos encarregados de 

educação;   

 X   

-Divulgação atempada aos encarregados de educação, 

sobre as atividades.    

 x   

-Maior sensibilização da parte de alguns encarregados de 

educação perante o trabalho desenvolvido na escola 

  x  

- Envidar esforços, junto dos Encarregados de Educação 

e de instituições locais, para haver ainda mais  

envolvência nas atividades escolares. 

 x   

-Melhorar a comunicação entre a escola e as várias 

instituições locais. 

 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   

- Formações na área da educação especial: alunos, pais, 

professores, assistentes operacionais e comunidade. 

  x  

 
 
 

PROPOSTAS DE MELHORIA DO PESSOAL NÃO  DOCENTE 
 

I- Em relação ao trabalho da Direção: 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Cuidar as condições das salas (climatização) x    

- Melhorar o reconhecimento do trabalho do pessoal não 

docente; 

 x   

-Tratar o pessoal não docente com mais igualdade   x  
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II- Relações entre os membros da comunidade escolar: 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Reforço no pessoal técnico e auxiliar x    

- Os alunos perturbadores deveriam ter um castigo mais 

severo 

 x   

-Deveria haver uma reeducação de adultos em certos 

aspetos 

 x  Escola de Pais 

 
III- Em relação às condições da escola: 

 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Construir um coberto com piso esponjoso e algum 

material de diversão(1ºciclo) 

x    

- Colocar material na escola para os alunos brincarem nos 

intervalos (1ºciclo) 

x    

- Mudar a mobília das salas de aula x    

- Pensar no mobiliário para o futuro x    

-Criação de uma área relvada para jogos nos 

recreios(1ºciclo) 

x    

- O aquecimento deveria ser melhorado  x   

- Um recreio pavimentado e mais espaços cobertos. x    

 
 

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

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Haver um relacionamento mais próximo e trabalho 

conjunto de pais e restante pessoal para melhorar os 

resultados da escola. 

 x   

 

PROPOSTAS DE MELHORIA DA AÇÃO «LER + SABER +» 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Tentar que os professores colaboradores da BE não 

sejam retirados para exercerem outras funções. 

 x   

- A Equipa das BE deverá ter elementos dos diferentes 

departamentos curriculares (com pelo menos 90 minutos). 

 x   

 
 

PROPOSTAS DE MELHORIA DA AÇÃO «CLUBE + DA CIÊNCIA» 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Aumentar a carga horária do Clube para fazer um tirar 

maior partido das atividades. 

x   Não foram atribuídas mais 
horas para as atividades do 
Clube 

- Incluir alunos com dificuldades na área das Ciências nas x   Não foram atribuídas mais 
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atividades experimentais dinamizadas pela Físico 

Química. 

horas para as atividades do 
Clube 

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

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Criação de espaço/ sala específica  (diferente do da 

Equipa de Integração), para garantir uma maior 

confidencialidade dos atendimentos, imprescindível na 

intervenção psicossocial. Por outro sugere-se a existência 

de dois gabinetes, um para atendimento e outro para 

desenvolvimento de trabalho burocrático, de forma a 

conferir maior dignidade, conforto e seriedade à 

intervenção. 

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 desviem do percurso ou que interfiram na 

dinâmica escolar. 

  x  

- Aquisição de materiais de avaliação psicológica 

adequados a todas as faixas etárias que frequentam o 

agrupamento – dos 3 aos 17 anos. 

x    

 
 

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

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Maior divulgação das atividades do clube nas atividades 

da tutoria coletiva. 

  x -Não houve grande 
empenho da parte dos 
DT’ na implementação 
do programa 

- Afetar mais recursos humanos ao clube para dinamizar 

maior número de atividades e acompanhar os alunos.  

X    

- Maior sensibilização da comunidade para a necessidade 

de se separar os resíduos, em especial nas grandes 

atividades. 

 x   

 

 

PROPOSTAS DE MELHORIA DA  AÇÃO «TUTORIA» 
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Proposta de melhoria NI PI I Obs 

- 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    

- Definição de tempos para tutoria no horário da turma, de 

forma a ser possível compatibilizar os horários de 

professores e alunos indicados. 

x    

- Frequência de formação específica de professores-

tutores. 

x    

 

PROPOSTAS DE MELHORIA DA  AÇÃO «CIDADANIA +» 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
- Criação de espaço específico (diferente do NAAF), para 

garantir um melhor acompanhamento dos alunos.  

x    

- Elucidar toda a comunidade educativa (alunos, 

professores, assistentes operacionais, etc.) da missão, 

objetivos e as funções da Equipa de Integração. 

 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 desviem do percurso ou que interfiram na 

dinâmica escolar. 

 x   

- Aumento do número de horas diárias de professores 

afetos à equipa, que permita cobrir a mancha horária. 

x    

 
 

PROPOSTAS DE MELHORIA DA  AÇÃO «APRENDER COM A ARTE» 

Proposta de melhoria NI PI I Obs 
-Dotar o Clube de mais recursos materiais para a 

realização das atividades; 

 x   

-Aumentar o número de professores colaboradores; 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 
-Inovação no tipo de atividades a desenvolver  x   

-Intensificar os contactos com as estruturas autárquicas e 

apelar a um maior envolvimento por parte destas. 

 x   

- Melhorar a avaliação das atividade, tornando-a  cada 

vez mais conclusiva, de modo a que tenha repercussões 

no futuro. 

 x   
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CONCLUSÃO 

 

 

No documento apresentam-se 122 propostas de melhoria (24 de alunos; 8 de pais 

e encarregados de educação; 51 dos docentes dos diversos Departamentos; 14 dos não 

docentes e 25 dos coordenadores das Ações do TEIP). Destas, 51 foram Não 

Implementadas; 52 Parcialmente Implementadas e 19 Implementadas na totalidade. Face 

ao exposto a taxa de concretização global das medidas situa-se nos 15,57%(No ano letivo 

anterior a taxa foi de 24,36%). Se nos detivermos nas medidas implementadas na 

totalidade e parcialmente implementadas, então a percentagem sobe para os 58,19% (No 

ano letivo anterior a percentagem foi de 76,63%) 
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