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INTRODUÇÃO
O Plano Plurianual de Melhoria (PPM), aqui apresentado é uma ferramenta construída
a partir dos documentos estratégicos e das reflexões conjuntas das diferentes estruturas da
escola, da legislação vigente e outra, onde se propõe cumprir o previsto no Despacho Normativo
n.º 20/2012, de 3 de Outubro, de acordo com as linhas orientadoras definidas, a vigorar no
período compreendido entre os anos letivos 2018/19 e 2020/21.
Na sua elaboração, para além do normativo enunciado, foram considerados os seguintes
documentos: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; Autonomia e Flexibilidade
Curricular (DL n.º 55/2018); Educação Inclusiva (DL n.º 54/2018); Aprendizagens Essenciais;
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; Referencial de Educação para a Saúde;
Projeto de Intervenção do Diretor do Agrupamento; Projeto Educativo Municipal; entre outros
documentos orientadores a nível interno da Unidade Orgânica (UO).
Particularmente, o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, dá às escolas autonomia para
um desenvolvimento curricular adequado a contextos específicos e às necessidades de todos os
alunos, num quadro de uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens e do
desenvolvimento de competências que lhes permitam o exercício de uma cidadania ativa e
informada. Em concordância com este desenho curricular, o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho, visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um
dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da
comunidade educativa.
Considerando então, as intencionalidades dos documentos supracitados, os princípios,
visão, valores e áreas de competência do Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória,
sendo o AE de Pedome, um Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), que aloca
alunos desde a Educação Pré-escolar (EPE) ao Ensino Básico (EB), neste documento, definimos
um conjunto de ações de melhoria do processo de ensino e aprendizagem, que têm por base os
alguns princípios e objetivos prioritários.
O presente plano é um documento aberto que, eventualmente, terá de ser melhorado
ao longo da sua implementação, tendo por base a análise do progresso das ações desenhadas e
a reflexão sobre os processos e os resultados intermédios alcançados.
A monitorização e avaliação será da responsabilidade da equipa TEIP em articulação com
a equipa de avaliação interna. A construção do PPM resultou de um processo de reflexão e
decisão de todo o Agrupamento, na promoção de um trabalho colaborativo da comunidade
escola e educativa, tendo sido fundamental o apoio científico e pedagógico especializado do
nosso perito externo - Prof. José Augusto Pacheco.
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1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA
1.1 Contexto Territorial
O AE de Pedome pertence ao concelho de Vila Nova de Famalicão, situado na província
do Minho, no distrito e arquidiocese de Braga. A cidade de Vila Nova de Famalicão encontrase num importante nó rodoviário que a liga ao Porto, a Braga, a Barcelos, a Guimarães, à
Póvoa de Varzim e a Santo Tirso. Tanto a nível rodoviário como a nível ferroviário Vila Nova
de Famalicão é uma povoação com uma excelente situação geográfica, tornando-se um
ponto de passagem obrigatória.
O AE de Pedome (Figura 1), pequena freguesia do concelho, localiza-se no extremo leste
de Vila Nova de Famalicão, fazendo fronteira com Guimarães. As primeiras referências a
Pedome remontam ao século XI, aos tempos anteriores à fundação da nacionalidade.
Algumas casas Senhoriais atestam as ricas tradições de Pedome como a Casa de Cerves, a
Casa de Pedominho e a Casa dos Sapos.
Figura 1 - Localização Geográfica

Essencialmente rural, o agrupamento está inserido na área geográfica do Vale do
Ave, caracterizado por uma posição maioritariamente ligada à indústria têxtil, à
construção civil e à restauração, fortemente fustigada pelo desemprego dos últimos
anos. A conjuntura económica e social leva à emigração da figura parental embora se
sinta que nos últimos anos este fenómeno tem vindo a diminuir. Os alunos que
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frequentam as escolas do Agrupamento, e os contextos familiares em que estão inseridos,
refletem, em grande parte, aquela que é a realidade socioeconómica e sociocultural do
concelho. As situações de desinserção sociocultural, as carências económicas e a ausência
de perspetivas de futuro têm implicações diretas nos percursos escolares dos alunos e na
vida da unidade orgânica. Apesar de não termos dados fidedignos quanto à emigração, com
base na experiência de trabalho e conhecimento da realidade familiar do Agrupamento,
verifica-se que existe um número significativo de pais a trabalhar no estrangeiro, o que
fragiliza por vezes as famílias ao nível das práticas educativas e no exercício da
parentalidade.
Do ponto de vista escolar, têm-se evidenciado problemas relacionados com o
insucesso e com o abandono escolar precoce. Os casos de sinalização à CPCJ evidenciam
situações de absentismo e de abandono escolar, mas também de negligência e de maus
tratos, denunciando condições familiares problemáticas das crianças e jovens
residentes.
O AE de Pedome integra o Programa dos Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária (TEIP) desde 2009/2010 e celebrou contrato de autonomia com o Ministério
da Educação e Ciência em fevereiro de 2013.

1.2 Dimensão e Condições Físicas das Unidades Educativas
O Agrupamento é constituído por: uma Escola Básica em Pedome (escola sede), onde
funcionam as turmas do 2.º e 3.º CEB e 4 turmas do 1.º CEB. Com vários anos de existência, com
diferentes estilos e idades: sete jardins-de-infância, (seis integrados com o 1.º ciclo e um
independente), em meios rurais; e ainda duas escolas de 1º Ciclo sem Jardim de Infância. Este
agrupamento alberga, no presente ano letivo, 45 turmas de 1º CEB e 9 Salas de EPE. De realçar
que todas as escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância dispõem de cantina.
Existem na EB de Pedome, espaços específicos para atendimento a crianças com NEE e
outras que tenham de recorrer ao apoio do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e ao
Gabinete de Mediação Educativa (GaME) para garantir o atendimento e apoio necessário aos
alunos que dele necessitarem. Nos outros estabelecimentos de ensino existem também salas
específicas para apoio aos alunos e suas famílias.
O AE de Pedome foi constituído no ano letivo de 2000-2001 e reestruturado em 20072008, abrangendo atualmente, 10 unidades educativas.
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Nos últimos anos, o edifício da escola sede sofreu vários melhoramentos, destacandose no interior a beneficiação e recuperação de pisos e pavimentos nas salas de Aula e a
requalificação e beneficiação do Pavilhão Desportivo e exterior entre outras intervenções.
Diversos estabelecimentos de ensino da rede do agrupamento de escolas foram requalificados,
ampliados e beneficiados por intervenção da Autarquia que os dotou de melhores condições de
utilização e de funcionalidade. Neste âmbito sofreram obras de requalificação, ampliação e
beneficiação as Escolas Básicas de Bairro, Delães, Oliveira Santa Maria, Castelões, Ruivães e Riba
de Ave
No que às instalações dos Jardins de Infância diz respeito, todos dispõem de um
refeitório e cozinha apetrechados para o efeito e sala polivalente onde funcionam as Atividades
de Animação e Apoio à Família (AAAF). A quase totalidade está integrada em Escolas básicas.
Apenas um (JI de Bente), não.
1.3 Recursos humanos

O corpo docente é constituído por 137 profissionais, dos quais 106 pertencem aos
quadros do Ministério da Educação. Trabalham no agrupamento de escolas 5 Técnicas
Superiores Especializadas integradas nos Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família e no
Gabinete de Mediação Educativa. O agrupamento conta com um crédito suplementar de
204 horas, atribuídas no âmbito do TEIP.
Verifica-se uma mobilidade significativa do corpo docente, em alguns Grupos
Disciplinares dos 2º e 3º Ciclos, aquando dos concursos nacionais de professores,
particularmente na escola sede, fator que está na origem de algum desconhecimento da
realidade específica do Agrupamento, quer ao nível do meio e socialização familiar, quer
dos problemas que respeitam ao desempenho escolar dos alunos, bem como obstaculiza a
continuidade e consolidação dos projetos pedagógicos.
O pessoal não docente, composto por 74, sendo 8 Assistentes Técnicos, é estável, já
que 100% possuem contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Pese embora a diminuição do número de alunos, registam-se algumas dificuldades
na gestão das assistentes operacionais, motivadas pelo registo de algumas ausências ou
“baixas” ao serviço prolongadas por doença, registando-se 7 situações nesse âmbito (seis
Assistentes Operacionais e uma Assistente Técnica) devido ao nível etário avançado da
generalidade deste conjunto de funcionários, bem assim, pelo constrangimento causado
pela não colocação de assistentes operacionais para apoio a crianças e alunos com
necessidades educativas especiais. A gestão do pessoal não docente é tutelada pela
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Autarquia, desde 2015, por ter assumido essa competência de gestão pela implementação
do Contrato Interadministrativo de Transferência de Competências, em Educação. Todos os
estabelecimentos de ensino da rede do agrupamento de escolas têm o seu rácio de pessoal
não docente cumprido. De referir ainda que as atividades de animação e apoio à família
(AAAF) são garantidas pela autarquia e pelas famílias dos alunos.

1.4. Serviços Especializados de Apoio Educativo
De acordo com a legislação em vigor, os Serviços Especializados de Apoio Educativo
promovem a existência de condições que assegurem a plena integração social e escolar dos
alunos, em articulação com outras estruturas de orientação educativa, numa lógica de inclusão
educativa e social, com respeito pela diversidade, dando-lhes a oportunidade de desenvolverem
o seu máximo potencial. Os Serviços Especializados de Apoio Educativo integram três áreas
complementares de intervenção a constar: Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva; Núcleo de Educação Especial; e Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (Serviço de
Psicologia e Orientação e Serviço Social).
1.4.1. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva

A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva desempenha um papel
fundamental na identificação das medidas de suporte à aprendizagem mais adequadas a
cada aluno, assim como no acompanhamento e monitorização da eficácia da sua aplicação.
Nesta equipa têm assento elementos permanentes conhecedores da organização da
escola e elementos variáveis, nos quais se incluem todos os profissionais que intervêm com
o aluno, salientando-se a participação dos pais ou encarregados de educação, cujo
envolvimento em tudo o que respeite à educação dos filhos se consigna como um direito e
um dever.
1.4.2. Núcleo de Educação Especial

O Núcleo de Educação Especial visa a inclusão educativa e social, o acesso e sucesso
educativos, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de
oportunidades e a adequada preparação pós-escolar ou profissional.
O docente de Educação Especial assume um papel de colaborador ativo das equipas
educativas na definição de estratégias e no acompanhamento da diversificação curricular.
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No âmbito da sua especialidade, o docente de Educação Especial apoia, de modo
colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes na definição de
estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de
múltiplos meios de motivação, representação e expressão.
A aplicação das medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos
especializados deve convocar a intervenção do docente de Educação Especial enquanto
dinamizador, articulador e especialista em diferenciação dos meios e materiais de
aprendizagem, sendo, preferencialmente, implementadas em contexto de sala de aula.
1.4.3. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) é uma unidade de apoio aos alunos
e às suas famílias, disponibilizado em várias vertentes que contribuem para o
desenvolvimento integral da criança/jovem e a sua integração socioprofissional. Assim, tem
como principais objetivos:
-Diminuir e prevenir as situações de absentismo, abandono e insucesso;
- Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos;
- Apoiar os alunos e famílias nas suas problemáticas;
- Fomentar o envolvimento parental no percurso escolar do aluno;
- Fomentar a participação ativa da comunidade educativa, incentivando o
estabelecimento de uma relação de proximidade comunicativa e dialógica entre os diversos
agentes da comunidade educativa;
Este gabinete é constituído por uma equipa multidisciplinar, composta por cinco
técnicas especializadas nas seguintes áreas: Animação Socioeducativa, Educação Social,
Psicologia e Mediação. No que diz respeito às suas competências gerais, podem referir-se
as seguintes:
- Acompanhar diretamente alunos e famílias sinalizadas, em estreita articulação com
os serviços do Agrupamento, assim como com outros serviços externos quando necessário;
- Prestar apoio psicológico, psicopedagógico e/ou socioeducativo individualmente a
alunos ou mesmo grupos de alunos em que tal seja necessário;
- Desenvolver atividades de intervenção vocacional;
- Desenvolvimento de atividades de animação socioeducativa;
- Desenvolvimento de atividades/projetos de mediação socioeducativa e
sociopedagógica;
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- Intervenção em situações de conflito escolar, através da mediação;
- Prestar apoio de caráter social e económico às famílias dos alunos em que tal seja
necessário;
- Articular com os docentes, estabelecendo estratégias adequadas às características
dos alunos;
- Mediar a relação escola-família, promovendo a sua aproximação, comunicação e
interação;
- Intervenção em situações de indisciplina no contexto escolar;
- Desenvolver atividades de incentivo à participação e envolvimento dos
pais/encarregados de educação no processo educativo dos seus educandos;
- Fomentar o envolvimento da comunidade local na vida escolar e no sucesso
educativo das crianças/jovens;
- Articular diretamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco,
e com os serviços externos de Atendimento e Acompanhamento Social;
- Desenvolver a sua atuação em articulação com os agentes da comunidade escolar
e educativa.
1.5. Biblioteca
Este serviço educativo está integrado na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) desde 1998
e funciona em espaços específicos, organizados em áreas funcionais em conformidade com os
normativos e linhas de orientação emanados pela Rede de Bibliotecas Escolares. Intervém em
quatro domínios centrais: apoio ao desenvolvimento curricular; leitura e literacia; projetos,
parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade; gestão da biblioteca escolar. O facto
de as cinco bibliotecas escolares estarem integradas na RBE permite o desenvolvimento de
trabalho integrado no domínio da promoção da leitura e da literacia. O acompanhamento
interconcelhio promove apoio técnico e pedagógico. Os serviços básicos da biblioteca escolar
são essenciais para o desenvolvimento da literacia, das competências de informação, da
aprendizagem, da cultura e da maturidade cívica e sócio afetiva dos alunos. Para tal, as
bibliotecas escolares pretendem atingir e fazer cumprir os seguintes objetivos:
-Desenvolver e manter nos alunos o hábito e o prazer da leitura;
-Promover o ensino e a aprendizagem da literacia de aprendizagem e competências de
leitura (Plano Nacional de Leitura/Educação Literária);
-Desenvolver o respeito pelo uso da propriedade comum promovendo o espírito de
cooperação e partilha;
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-Contribuir para o desenvolvimento do espírito de pesquisa e investigação;
-Proporcionar o desenvolvimento da autonomia através da criação de hábitos de
trabalho individual e em grupo;
-Reforçar a articulação curricular com as estruturas pedagógicas e os Docentes para
fomentar práticas de interação pedagógica;
-Apoiar as atividades livres e extracurriculares;
-Divulgar e defender a ideia de que o livro e o acesso à informação são imprescindíveis
à construção de uma cidadania efetiva, responsável e participativa na democracia; - Participar
ativamente no desenvolvimento da rede concelhia das bibliotecas.
1.6. Protocolos e parcerias
O Agrupamento tem estabelecido protocolos e parcerias com diversas entidades,
designadamente no âmbito da Ação Social Escolar e da organização de atividades de
complemento curricular proporcionando uma efetiva ligação entre a escola e a comunidade.
Frequentemente, os estabelecimentos de ensino que integram o agrupamento têm necessidade
de recorrer a outras instituições para defender os interesses e direitos dos alunos. Estes
contactos oficiais estabelecem-se com o objetivo de encontrar respostas para alguns problemas
e/ou necessidades, atendendo à possibilidade de estabelecimento de parcerias, acordos ou
protocolos. Merecem destaque os protocolos e redes estabelecidas com as seguintes
instituições e empresas:
* Hidrofer (AE de Pedome/Município de VNF/Hidrofer);
* Corpo Nacional de Escutas (CNE);
*Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte;
* Casa do Professor – Associação de Solidariedade Social;
* Ave Cooperativa Intervenção Psicossocial C.R.L;
*Serviços personalizados e de excelência que promovam a saúde, o bem-estar e a qualidade de
vida (ACIP);
* Instituições particulares de solidariedade social (IPSS);
* Instituto S. José; Centro Social da Paróquia de Castelões;
* Centro Social da Paróquia de Ruivães;
* Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro;
* BEM-ME-QUER – Freguesia de Delães;
* Federação Portuguesa de Voleibol;
*Centro de Cultura Musical de Caldas da Saúde; (CCM);
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* Universidade do Minho e Universidade Lusíada;
* Fundação Castro Alves;
*Protocolo com a Direção Geral de Educação (DGE);
* Rede Local de Educação e Formação de Vila Nova de Famalicão;
* Centro de Saúde de Delães;
* Fundação da Juventude
* ACE – Curso Básico de Teatro
* Casa do Professor
*(…).
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2.DIAGNÓSTICO

Através do diagnóstico a seguir apresentado pressupomos que os alunos do AE de
Pedome obtenham o máximo possível de: liberdade, responsabilidade, valorização das
suas produções, consciência de si próprios, inserção familiar/comunitária e uma
participação salutar e democrática na sociedade.
Considerando a missão, os problemas e as metas definidas no PE TEIP, bem como a reflexão
suscitada pelos processos de avaliação externa (IGEC) e monitorização/avaliação interna (Equipa
de Monitorização PE, Equipa de Autoavaliação, Conselho Pedagógico e Departamentos),
identificam-se a seguir, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os
constrangimentos, de acordo com os princípios de uma análise SWOT.
Dos cruzamentos possíveis entre cada uma das quatro dimensões de análise, resultará uma
matriz que será uma ferramenta importante para a tomada de decisão, no sentido de maximizar
as oportunidades do ambiente e os pontos fortes da organização. Os quadros 1 e 2, são
explicitam estas afirmações.
Quadro 1: Pontos Fortes e Pontos Fracos da Unidade Orgânica

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Resultados na avaliação externa;
- Diversificação da oferta formativa;
- Orientação vocacional e seguimento do
percurso dos alunos;
- Articulação com instituições escolares e
profissionais da região;
- Gestão dos recursos com base em
resultados de progresso;
- Implementação de projetos com caráter
inovador e pedagógico;
- Profissionalidade e interesse do corpo
docente;
- Cultura de monitorização e avaliação;
- Relação escola-família-comunidade;
- Qualidade das parcerias;
- Abertura da escola a projetos da
comunidade;
- A aposta/valorização do trabalho de
articulação/flexibilidade curricular;

- Leitura e análise de documentos orientadores
da UO e legislação pelos docentes;
- Fragilidade na qualidade do sucesso em
alguns níveis de ensino, com diferença de
classificações entre a avaliação interna e
externa;
- Qualidade do sucesso escolar no 3.º ciclo;
- Taxas de sucesso escolar nas provas finais de
ciclo;
- Situações de indisciplina recorrentes
circunscritas a um grupo de alunos;
- Necessidade de melhor reflexão/avaliação
sobre o impacto de parcerias, eventos e
atividades na aprendizagem dos alunos;
- Necessidade de aferir o impacto da formação
de pessoal docente e não docente no trabalho
pedagógico entre pares e com os alunos;
- O reconhecimento do papel da avaliação
formativa;
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- Cultura de inclusão e valorização das
opiniões dos alunos na dinâmica da
organização escolar;
- O papel das equipas GAAF, GaME,
Educação Especial (…);
- A organização e apoio das BECRE;
- Índice de abandono escolar residual;
- Oferta de atividades extracurriculares
diversificadas;
- Requalificação dos espaços físicos e
infraestruturais da UO;
-(…).

- Número de acidentes;
- Fraco domínio da língua materna
(dificuldades no domínio da leitura,
interpretação e escrita);
- Baixo nível de utilização de metodologias
ativas e experimentais no processo de ensino e
aprendizagem;
- Cultura incipiente de auscultação dos alunos
e de promoção do seu envolvimento nos
processos de decisão que afetam a vida do
Agrupamento;
- (…).

Quadro 2: Oportunidades e Constrangimentos da Unidade Orgânica
OPORTUNIDADES

CONSTRANGIMENTOS

- Recursos humanos acrescidos, contratados ao
abrigo do projeto TEIP e POCH;
- Localização geográfica da escola;
- Desenvolvimento de uma rede de
cooperação com empresas, instituições
educativas, de saúde, e outras áreas de
abrangência educativa;
- Disponibilidade das Associações de Pais e EE;
- Existência de um movimento associativo de
pais devidamente organizado e muito
participativo;
- Rede de apoio social organizada, a nível local;
- Existência de projetos promotores do bemestar e integração social dos alunos;
- Parcerias fortes com as freguesias, município,
paróquias e outras entidades;
- PAA rico e diversificado que dá resposta às
carências socioculturais dos alunos e da
comunidade educativa;
- Maior proximidade na relação escola-família;
- Cruzamento de ações com entidades
formadoras educativas e/ou empresariais;
- Partilha de experiências pedagógicas com
outros agrupamentos TEIP;
Consolidação
da
cultura
de
acompanhamento e aconselhamento por um
perito externo;
- (…).

- Contexto socioeconómico desfavorecido;
- Pouca eficácia nas respostas por parte de
entidades externas com capacidade para
legitimar a intervenção iniciada no contexto
escolar em matéria de promoção e
proteção da criança/jovem;
- Situação económica dos alunos baixa
(elevado número com escalão A e B);
- Restrições orçamentais que condicionam a
ação da gestão financeira do agrupamento;
- Baixas qualificações académicas dos
encarregados de educação;
-Baixa expectativa face à escola e ao futuro
pessoal e profissional por parte dos alunos;
- Dispersão geográfica das escolas que
integram o agrupamento;
- Turmas com dois níveis de ensino no 1.º
ciclo;
- Insuficiente rede de transportes que
facilite a deslocação dos alunos para
atividades;
- Colmatar a substituição de Assistentes
Operacionais em ausências de curta ou
Longa duração;
- Instabilidade do corpo docente.
- (…).
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3. OBJETIVOS E ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIAS DO PPM PARA A MELHORIA
Neste ponto, é para a UO importante, tendo por base as ações desenhadas em função das
prioridades elencadas, procuraremos dar resposta aos princípios, objetivos e ações prioritários
do programa TEIP recorrendo à continuidade de boas práticas já implementadas neste contexto
educativo e inovando em metodologias com processos e resultados positivos comprovados.
A partir da análise SWOT efetuada enumeraram-se, no quadro seguinte (Quadro 1), as áreas
de intervenção prioritária para as quais a UO pretende delinear uma estratégia, sobretudo
preventiva e sustentada, enquadradas nos objetivos prioritários do programa TEIP.
Quadro 3: Objetivos e áreas prioritárias de intervenção prioritária do PPM

Objetivos do PPM
Promover a interação entre
a UO e a comunidade
educativa e Parceiros, numa
lógica de inclusão educativa,
formativa e lúdica

Promover a qualidade das
aprendizagens e o sucesso
pleno de todos os alunos

Consolidar
dinâmicas
educativas de colegialidade
apostando em respostas
curriculares e pedagógicas
específicas com vista ao
sucesso e à inclusão de todos
os alunos.

Áreas/problema de intervenção prioritária
- Na ascensão de um clima de transparência, confiança e comunicação
entre a comunidade educativa e a escola;
- No papel das parcerias na divulgação de saídas profissionais para os
alunos;
- Na consecução do Projeto Educativo, em articulação com o Plano
Anual de Atividades do Agrupamento;
- Na cooperação de pais ou enc. de educação e de outros parceiros da
comunidade;
- No conhecimento pelos alunos de programas de Intervenção
Vocacional da comunidade.
- Na sustentação e promoção de melhores aprendizagens nos alunos;
- Na organização diferenciada e inclusiva dos alunos;
- Na capacitação de competências de leitura e escrita nos alunos;
- Na capacitação de competências ao nível do raciocínio e cálculo
mental;
- -Em ofertas educativas e formativas que se revelem adequadas e
promotoras de sucesso;
- No desenvolvimento de práticas de avaliação que permitam a
monitorização e a autorregulação do Projeto Educativo;
- Na eficácia de métodos e hábitos de trabalho e estudo;
- Na consolidação de Práticas pedagógicas consistentes ao nível das
ciências experimentais, Educação artística; TIC, (…);
- Em metodologias integradoras do planeamento do ensino, da
aprendizagem e da avaliação.
- Na organização de dinâmicas educativas de flexibilidade e autonomia
curricular;
- Na organização de uma cultura de responsabilidade partilhada
mobilizada;
- Na formação profissional docente;
- Na operacionalização eficaz de mecanismos de monitorização e
autoavaliação;
- Em dinâmicas pedagógicas alicerçadas em equipas de trabalho
docente;
- Na supervisão pedagógica como forma de desenvolvimento
profissional;
- Numa articulação curricular assente em relações multidisciplinares,
interdisciplinares e transdisciplinares.
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Promover o exercício de uma
cidadania ativa e informada,
valorizando as competências
do Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória
e demais legislação

Implementar
soluções
inovadoras que permitam a
eliminação do abandono,
absentismo e insucesso
escolar

- Na garantia da participação dos alunos na conceção e
desenvolvimento de planos pedagógicos inovadores, definindo
instâncias regulares de auscultação, bem como o envolvimento dos
encarregados de educação;
- Na Motivação, interesse e expetativas face à escola (do aluno e da
família), valorizando percursos curriculares alternativos;
- - Na construção humanista dos alunos;
- No envolvimento/auscultação dos alunos nas decisões da escola;
-No processo educativo entendido como um processo social.
- Na valorização de medidas de carácter preventivo;
- Na valorização da assiduidade e pontualidade dos alunos;
- Na promoção de atitudes disciplinadas em contexto de sala de aula e
exterior;
- Na valorização das ideias dos alunos enquanto agentes educativos;
- No planeamento e realização de atividades, programas e projetos
pertinentes, inovadores e do agrado dos alunos.
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4. METAS
O PE TEIP do Agrupamento é o documento estruturante da ação educativa da escola, onde, entre outros aspetos, se afirmam as metas e a estratégia global para a
prossecução das mesmas. A fixação de metas pretende explicitar, de forma objetiva e concreta, o compromisso que o Agrupamento pretende assumir no que respeita aos
resultados esperados. O quadro a seguir apresentado (Quadro 4), apresenta elementos relacionados com a operacionalização do PPM a constar: Eixos; Domínios; Indicadores
globais; Ponto de Partida; Meta; e Designação /N.º (s) da(s) ação(ões) do PPM.

Quadro 4: Eixos; Domínios; Indicadores globais; Ponto de Partida; Meta; e Designação /N.º (s) da(s) ação(ões) do PPM

Eixos

Domínios

Indicadores globais

Ponto de Partida
(4)

Grau de participação dos vários agentes da
comunidade educativa na definição das ações a Grau 1
desenvolver pela Escola
(Pouco
Medidas
Satisfatório)
organizacionais
Grau de diversidade das medidas organizacionais Grau 1
que visam a promoção do trabalho colaborativo
(Pouco
Satisfatório)
Grau de satisfação dos vários agentes da
comunidade educativa face às dinâmicas Grau 2
pedagógicas implementadas
(Satisfatório)

Cultura de
Escola
e
Lideranças
Pedagógicas

1.º Ciclo
Taxa de insucesso escolar (1)
Sucesso escolar
na
avaliação
interna/externa

2.º Ciclo
3.º Ciclo

Taxa de alunos com classificação 1.º Ciclo
positiva a todas as disciplinas
2.º Ciclo

0,4%

Designação /N.º (s) da(s)
ação(ões) do PPM

Meta
2018/2019

2019/2020
Aumentar
para
pelo
menos
o
Grau 2
(satisfatório)
Aumentar
pelo menos
para Grau 2
(Satisfatório)

2020/2021

Mantar ou
aumentar o
Grau 2
satisfatório)
Mantar ou
Grau 1
aumentar o
(Pouco
Grau 2
Satisfatório)
(Satisfório)
Grau3
Grau 2
Grau 2
(Muito
(Satisfatório) (Satisfatório) Satisfatório))
Grau 1
(Pouco
Satisfatório)

0,33%

0,22%

0,22%

0,00%

0,00%

0,00%

5,13%

4,40%

3,66%

96,10%

96,66%

97,22%

97,77%

76,94%

78,14%

79,53%

80,93%

0,0%
5,9%

Ação 6: Colaboradores com sentido;

Ação
1:
Entrelaçar
Percursos
Educativos de Colegialidade

Ação 6: Colaboradores com Sentido
Ação 2: Afinando Teclas
Conhecimento
Ação
2:
Afinando
teclas
conhecimento
Ação 2: Afinando Teclas
Conhecimento
Ação 2: Afinando Teclas
Conhecimento
Ação
2:
Afinando
teclas
conhecimento

no
no
no
no
no
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3.º Ciclo

Gestão
Curricular

Práticas
pedagógicas

58,91%

59,69%

60,47%

60,47%

Taxa de alunos que tiveram 9.º - P
positiva nas provas finais
9.º - MAT

81%

100%

100%

100%

57,41%

66,67%

72,22%

75,93%

Classificação média nas provas 9.º - P
finais
9.º - MAT

3,48

3,48

3,58

3,68

3,12

3,12

3,22

3,32

1.º Ciclo

90,00%

92,00%

93,00%

95,00%

2.º Ciclo

90%

92,00%

93,00%

95,00%

3.º Ciclo

75,00%

80,00%

80,00%

85,00%

76,2%

Em
construção

Em
construção

Em
construção

2.º Ciclo

71,4%;

Em
construção

Em
construção

Em
construção

3.º Ciclo

62%

Em
construção

Em
construção

Em
construção

1.º Ciclo
Taxa de interrupção precoce do
percurso escolar (2)
2.º Ciclo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3.º Ciclo

0,37%

0,37%

0,37%

0,37%

Taxa de percursos diretos de
sucesso entre os alunos da escola,
em todas as ofertas educativas

Interrupção
precoce
do Taxa de alunos que melhoraram 1.º Ciclo
ou mantiveram a média final das
percurso
suas classificações, relativamente
escolar
ao ano anterior

Ação 2: Afinando Teclas no
Conhecimento
Ação 2: Afinando Teclas no
Conhecimento
Ação 2: Afinando Teclas no
Conhecimento
Ação
2:
Afinando
teclas
no
conhecimento
Ação 2: Afinando Teclas no
Conhecimento
Ação 5: Cidadania a Pulsar;
Ação 4 - Ao Redor de Mim;
Ação
1:
Entrelaçar
Percursos
Educativos de Colegialidade
Ação 5: Cidadania a Pulsar;
Ação 4 - Ao Redor de Mim; Ação 1:
Entrelaçando Percursos Educativos de
Colegialidade
Ação
1:
Entrelaçar
Percursos
Educativos de Colegialidade; Ação 4 Ao Redor de Mim; Ação 6: Cidadania a
Pulsar;
Ação
1:
Entrelaçar
Percursos
Educativos de Colegialidade;
Ação 2: Afinando Teclas no
Conhecimento;
Ação 1: Entrelaçando percursos
Educativos de Colegialidade;
Ação 2: Afinando Teclas no
Conhecimento;
Ação
1:
Entrelaçar
Percursos
Educativos de Colegialidade
Ação 2: Afinando Teclas no
Conhecimento;
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida;
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida;
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida;
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1.º Ciclo
Parcerias e
Comunidade Envolvimento
dos parceiros

Taxa de ocorrências disciplinares
em contextos de sala de aula, face 2.º Ciclo
ao número total de ocorrências
3.º Ciclo

Envolvimento
da comunidade

0,50%

0,50%

0,4

0,4

25,00%

23,00%

21%

20%

24,00%

24,00%

22%

20%

em
construção
em
construção

Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida;
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida

ES

Média de faltas injustificadas por
aluno (3)

1.º Ciclo

1,4

1,1

em
construção

2.º Ciclo

1,6

1,3

em
construção

3.º Ciclo

3,1

2,9

Grau de satisfação dos vários agentes da
comunidade educativa relativamente ao clima de
Grau 2
escola.
(Satisfatório)
Taxa de participação dos Encarregados de Grau 1
Educação em ações promovidas pela UO
(Pouco
Satisfatória)
Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na Grau 1
promoção das aprendizagens dos alunos
(Pouco
Satisfatória)

em
construção

Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida
Ação 4 - Ao redor de Mim
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida
Ação 4 - Ao Redor de Mim
A Ação 3: RE (construir) e Sintonizar
Caminhos de Vida ção 4 - Ao Redor de
Mim

em
construção
Manter
Aumentar
Grau 3
Grau 2
para Grau 3 (Muito
(Satisfatório) (Satisfatório) Satisfeitos) Ação 6: Colaboradores com Sentido
Aumentar
Grau 1
Aumentar
para Grau
(Pouco
para Grau 2 2,5
Satisfatória) Satisfatória) (satisfatória) Ação 6: Colaboradores com Sentido
Aumentar
Grau 1
para Grau
(Pouco
Grau
2 2,5
Satisfatória) Satisfatória) (satisfatória) Ação 6: Colaboradores com Sentido

(1) Considerar a percentagem de alunos retidos na avaliação no
final do 3.º período.
(2) Considerar os alunos que interromperam precocemente o percurso escolar, ou seja, alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que abandonaram o sistema educativo. Os alunos excluídos
por faltas são contabilizados apenas na taxa de insucesso escolar.
(3) Não contabilizar os alunos em abandono escolar e os que estão fora da
escolaridade obrigatória.
(4) Média dos últimos 3 anos ou resultados obtidos em 2017/2018
ou outra
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5. AÇÃO ESTRATÉGICA
Para a prossecução das áreas de intervenção prioritárias, metas estabelecidas e objetivos gerais TEIP, o AE de Pedome irá desenvolver um conjunto
de sete ações que visam o desenvolvimento de medidas eficientes e eficazes do processo de ensino e aprendizagem dos alunos de forma colaborativa,
com qualidade e de promoção do seu sucesso escolar. As ações a seguir apresentadas (Quadro 5), foram definidas de acordo com os eixos e domínios
de intervenção no âmbito do programa TEIP.

Quadro 5: Eixos e ações do PPM

EIXOS

AÇÕES

Eixo 1: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas
Domínio: Medidas Organizacionais

Ação 1: Entrelaçando percursos Educativos de Colegialidade;
Ação 2: Afinando Teclas no Conhecimento;
Ação 6: Colaboradores com Sentido.

Eixo 2: Gestão Curricular
Domínios: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa;
Interrupção Precoce do Percurso Escolar; Práticas Pedagógicas

Ação 1: Entrelaçando percursos Educativos de Colegialidade;
Ação 2: Afinando Teclas no Conhecimento;
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar Caminhos de Vida;
Ação 4: Ao redor de Mim;
Ação 5: Cidadania a Pulsar.
Ação 3: RE (construir) e Sintonizar Caminhos de Vida;
Ação 6: Colaboradores com Sentido

Eixo 3: Parcerias e Comunidade
Domínios: Eficácia das Parcerias; Envolvimento da Comunidade
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6. AÇÕES DE MELHORIA

DESIGNAÇÃO

Ação 1: Entrelaçar Percursos Educativos de Colegialidade

EIXO DE INTERVENÇÃO/
DOMÍNIO

Eixo 1: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas - Domínio: Medidas Organizacionais;
Eixo 2: Gestão Curricular - Domínios: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa; Interrupção Precoce do Percurso Escolar; Práticas Pedagógicas.
Consolidar dinâmicas educativas de colegialidade apostando em respostas curriculares e pedagógicas específicas com vista ao sucesso e à
inclusão de todos os alunos.
- Na organização de dinâmicas educativas de flexibilidade e autonomia curricular;
- Na organização de uma cultura de responsabilidade partilhada mobilizada;
- Na formação profissional docente;
- Na operacionalização eficaz de mecanismos de monitorização e autoavaliação;
- Em dinâmicas pedagógicas alicerçadas em equipas de trabalho docente;
- Na supervisão pedagógica como forma de desenvolvimento profissional;
- Numa articulação curricular assente em relações multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares.
- Dinamizar estratégias de colaboração, coadjuvação e articulação entre docentes;
- Mobilizar diferentes estruturas intermédias e de comunicação no trabalho comum e de articulação pedagógica/curricular, focado na melhoria da
ação educativa;
- Valorizar o desempenho da equipa de autoavaliação.
- Promover práticas de supervisão docente;
- Conferir um carácter mais sistemático e institucional às práticas de articulação entre ciclos;
- Promover o desenvolvimento profissional dos docentes;
- Consolidar práticas de trabalho colaborativo, adotando/optimizando procedimentos que permitam o trabalho regular e articulado intra grupo,
entre
departamentos e/ou entre ciclos;
Pretende-se com o desenvolvimento desta ação a operacionalização de projetos comuns dentro do mesmo nível de ensino e/ou entre ciclos
diferentes com um caráter mais sistemático e institucional. É nossa intenção ainda, organizar momentos de gestão articulada do currículo, num
planeamento estruturante, orientador e realizado com intencionalidade, com vista a promover a consistência das aprendizagens nos níveis de
ensino subsequentes e aumentar a eficácia da ação educativa. Como tal, enumeramos alguns desses momentos: realização de reuniões
periódicas envolvendo docentes dos diferentes ciclos e no departamento; calendarização no início do ano letivo das reuniões de trabalho
colaborativo entre departamentos e entre coordenações com objetivos traçados; aferição de conceitos e linguagem específica de cada disciplina;
partilha de estratégias pedagógicas de acordo com as áreas de conteúdo/currículo; o desenvolvimento de domínios de autonomia curricular; a
criação de equipas pedagógicas em flexibilidade curricular, a reformulação do planeamento da sequencialidade do currículo de acordo com as
aprendizagens essenciais e o perfil do aluno; a transmissão da informação sobre a aprendizagem de cada criança/aluno através da realização de
reuniões entre docentes no final dos anos de transição de ciclo. Ainda, no âmbito desta ação prevê-se o desenvolvimento de ações de capacitação
docente (ações de formação, oficinas de formação, seminários, encontros de boas práticas, ações de curta duração…) que permitam enriquecer
as aulas partilhadas e outras aulas com reflexos na implementação de práticas na sala de aula.

OBJETIVOS DO PPM

ÁREA(S) DE INTERVENÇÃO
PRIORITÁRIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO
PE

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA
AÇÃO

BREVE DESCRIÇÃO
DA AÇÃO
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INDICA DORES

DADOS DE PARTIDA (dados de 2018)

- Nº de docentes com tempo distribuído, no seu horário, para trabalho colaborativo;
- Nº de registos/instrumentos usados no trabalho colaborativo entre docentes;

70 docentes
3 tipos de registo

- Qualidade e pertinência das evidências da preparação e realização conjunta das
atividades letivas
- N.º de evidências da preparação e realização conjunta das atividades letivas

Grau 1
(Pouco satisfatório)
10 evidências da preparação e realização
conjunta das atividades letivas

- Qualidade dos procedimentos de articulação pedagógica intra grupo, entre
departamentos e entre ciclos
- % de disciplinas envolvidas no trabalho de DAC.
- Nº turmas com domínio de autonomia curricular implementadas
- Grau de diversidade das medidas organizacionais que visam a promoção do trabalho
colaborativo
- Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa face às dinâmicas
pedagógicas implementadas.
-% de departamentos com prática de supervisão em contexto de sala de aula

Grau 1
(Pouco satisfatório)
80% das disciplinas envolvidas
33 turmas
Grau 1
(pouco satisfatório)
Grau 1
(pouco satisfatório)
Implementação de práticas de supervisão
Em 100% departamentos
- Número de ações de capacitação desenvolvidas
1 ações de capacitação docente anuais
-Taxa de satisfação de docentes relativa ao impacto desta ação no seu Menos de 50% de docentes do
desenvolvimento profissional.
agrupamento participam voluntariamente
na ação.
- Taxa de reconhecimento dos alunos relativamente à melhoria da qualidade das Menos de 50% dos alunos reconhecem que
aprendizagens realizadas nas aulas partilhadas
qualidade das aprendizagens realizadas
aumenta nas aulas partilhadas.
PARCERIAS
Direção; Equipa Multidisciplinar; Diretores de Turma; Coordenadores de Departamento
PARTICIPANTES
Professores de todos os grupos de recrutamento do agrupamento.
Docentes
PÚBLICO ALVO
Isabel Maria de Azevedo Gomes Correia
COORDENADORA DA AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS / METAS (dados de
2021)
Aumentar para 100 o nº de docentes
Aumentar em pelo menos o dobro o nº de
registos
Grau 2
(satisfatório)
Aumentar em pelo menos o dobro o n.º de
evidências da preparação e realização conjunta
das atividades letivas
Grau 2
(satisfatório)
Aumentar para 100%
Aumentar em pelo menos 50 o nº de turmas
Grau 2
(satisfatório)
Grau 2
(Satisfatório)
Manter a Implementação de práticas de
supervisão em todos os departamentos
2 ações de capacitação docente anuais
Aumentar em pelo menos 55% os docentes do
agrupamento que participam voluntariamente
na ação.
60% dos alunos reconhecem que qualidade das
aprendizagens realizadas aumenta nas aulas
partilhadas.
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DESIGNAÇÃO

Ação 2: Afinando Teclas no Conhecimento

EIXO
DE
DOMÍNIO

Eixo 1: (Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas) -Domínio: Medidas Organizacionais
Eixo 2: (Gestão Curricular) - Domínios: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa; Interrupção Precoce do Percurso Escolar; Práticas Pedagógicas
Promover a qualidade das aprendizagens e o sucesso pleno de todos os alunos
Promover a interação entre a UO e a comunidade educativa e Parceiros, numa lógica de inclusão educativa, formativa e lúdica
- Na consecução do Projeto Educativo, em articulação com o Plano Anual de Atividades do Agrupamento;
- Na sustentação e promoção de melhores aprendizagens nos alunos;
- Na organização diferenciada e inclusiva dos alunos;
- Na capacitação de competências de leitura e escrita nos alunos;
- Na capacitação de competências ao nível do raciocínio e cálculo mental;
- -Em ofertas educativas e formativas que se revelem adequadas e promotoras de sucesso;
- No desenvolvimento de práticas de avaliação que permitam a monitorização e a autorregulação do Projeto Educativo;
- Na eficácia de métodos e hábitos de trabalho e estudo;
- Na consolidação de Práticas pedagógicas consistentes ao nível das ciências experimentais, Educação artística; TIC, (…);
- Em metodologias integradoras do planeamento do ensino, da aprendizagem e da avaliação.
- Criar um clima de sala de aula, propício ao desenvolvimento das aprendizagens e sucesso académico dos alunos;
- Promover a qualidade do sucesso educativo;
- Proporcionar aprendizagens significativas adequadas às caraterísticas e necessidades individuais dos alunos;
- Mobilizar diferentes estruturas intermédias e de comunicação no trabalho comum e de articulação pedagógica/curricular, focado na melhoria.
- Reformular e monitorizar o Projeto Educativo e PAA;
- Promoção das competências de leitura e escrita e das literacias da informação;
- Promover estratégias diferenciadas indutoras de sucesso educativo;
- Dinamização de práticas pedagógicas com recurso às TIC, transversais ao currículo;
- Desenvolvimento de atividades promotoras de expressão e comunicação da língua materna;
- Desenvolvimento de atividades promotoras da História, Geografia e Património Cultural;
- Implementação de atividades de resolução de problemas, cálculo mental, raciocínio, …;
- Implementação de atividades ao nível das ciências experimentais de forma articulada desde o Pré-Escolar até ao 9ºano;
- Promoção do desenvolvimento de competências transversais, principalmente na Língua Portuguesa e na Matemática.
Esta ação assenta no princípio da diferenciação pedagógica e prevê a implementação de assessorias no 1º, 2º e 3º CEB. No 1º e 2º CEB, as assessorias
poderão ser dinamizadas na sala de aula ou num outro espaço, em função do perfil dos alunos e da turma, nas disciplinas de Português e
Matemática. Esta ação é constituída por diversas atividades/ projetos, visando a aquisição e o desenvolvimento das áreas do conhecimento. A
perceção e o domínio da língua e da escrita, o cálculo matemático, a realização de experiências de aprendizagem pela descoberta e pela arte.
Pretende-se com o desenvolvimento desta ação principalmente, encontrar respostas pedagógicas capazes de intervir em casos de insucesso escolar
sinalizado. A sua intervenção é transversal às necessidades do Agrupamento, no âmbito da intervenção ao nível dos alunos e do sucesso escolar,

INTERVENÇÃO/

OBJETIVOS DO PPM

ÁREA(S) DE
PRIORITÁRIA

INTERVENÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO
PE

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA
AÇÃO

BREVE DESCRIÇÃO
DA AÇÃO
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implementando novas metodologias de ensino aprendizagem focalizadas na sala de aula e na gestão flexível do currículo: apoio educativo,
coadjuvação, assessoria pedagógica de planificação partilhada e de responsabilidade do professor titular da disciplina, diferenciação pedagógica e
adaptação curricular e outras resultantes da reflexão estratégica, definidas pelos conselhos de turma e ou pelo professor titular de turma.
- Esta ação procura também reforçar medidas e métodos de promoção da qualidade do sucesso também refletidas na atribuição de prémios de
mérito e de valor a alunos com sucesso de acordo com os diferentes anos de escolaridade.
INDICA DORES
DADOS DE PARTIDA (dados de 2018)
RESULTADOS ESPERADOS / METAS (dados de
2021)
Resultados da avaliação interna: taxas de sucesso/insucesso;
1.ºCEB 99,2%; 2.ºCEB 96.2%; 3.ºCEB 91,8%
1.ºCEB manter; 2.ºCEB aumentar para 97%, 3.ºCEB
aumentar para 92%
Taxa de sucesso. Diferença entre o valor alcançado no AE e a nível Português -1,60% e matemática +14,31
Português – estar acima da média nacional em 5pp;
nacional
matemática manter os resultados.
Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos da escola, em todas
1.ºCEB 90%; 2.ºCEB 90%; 3.ºCEB 75%
1.ºCEB 90%; 2.ºCEB 90%; 3.ºCEB 80%
as ofertas educativas
Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas
1.ºCEB 76,2%; 2.ºCEB 71,4%; 3.ºCEB 62%
Melhorar em2pp nos três ciclos de ensino
classificações, relativamente ao ano anterior.
- Concretização das metas gerais do Projeto Educativo
95% das metas cumpridas
Manter ou aumentar para 100% o cumprimento
das metas do PE
- Cumprimento das atividades do PAA
98% das atividades cumpridas
Aumentar para 100% o nº de atividades cumpridas
Taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas
Taxa de alunos que tiveram positiva nas provas finais
Classificação média nas provas finais
Nº de alunos com planos de acompanhamento/ Nº de alunos com planos
de acompanhamento que transitaram.
- Nº de alunos inscritos/ Nº de alunos que transitaram sem níveis
inferiores a três.
- Nº de alunos que integram os prémios de mérito e valor
- Taxa de interrupção precoce do percurso escolar

1º CEB- 96,10%; 2ºCEB – 76,74%; 3ºCEB – 58,91
9º Port. – 81%; 9ºMat. – 57,41%
9º Port.- 3,48; Mat. – 3,12

Melhorar em 2 % a taxa de alunos com classificação
positiva a todas as disciplinas.
Melhorar em 5 % a taxa de alunos com
classificação positiva a todas as disciplinas.
Aumentar em 0,02 pontos a classificação média
nas provas finais

171 alunos

Melhorar em 25%

1º CEB- 96,1; 2ºCEB – 76,94%; 3ºCEB – 58,91%

Melhorar em 1%

58 alunos

Manter o nº de alunos premiados

1.º CEB - 0%; 2.º CEB 0%; 3.º CEB - 0,37

Manter ou Melhorar a taxa de interrupção precoce

PARCERIAS

Centro de Formação; docentes; Município de VNF; EE; entre outros

PARTICIPANTES

Todos os Docentes; GAAF e GaME;
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PÚBLICO ALVO

Todos os alunos do Ensino Básico

COORDENADORA DA AÇÃO

Alberto Costa
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DESIGNAÇÃO

Ação 3: RE (construir) e Sintonizar Caminhos de Vida

EIXO DE INTERVENÇÃO/
DOMÍNIO

Eixo 2: (Gestão Curricular) - Domínios: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa; Interrupção Precoce do Percurso Escolar; Práticas
Pedagógicas
Eixo 3: (Parcerias e Comunidade) – Domínios: Eficácia das Parcerias e Envolvimento da comunidade
- Promover a interação entre a UO e a comunidade educativa e Parceiros, numa lógica de inclusão educativa, formativa e lúdica;
- Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada, valorizando as competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
e demais legislação;
- Implementar soluções inovadoras que permitam a eliminação do abandono, absentismo e insucesso escolar
- No papel das parcerias na divulgação de saídas profissionais para os alunos;
- No conhecimento pelos alunos de programas de Intervenção Vocacional da comunidade;
-Em ofertas educativas e formativas que se revelem adequadas e promotoras de sucesso;
-Na motivação, interesse e expetativas face à escola (do aluno e da família), valorizando percursos curriculares alternativos;
- Na valorização de medidas de carácter preventivo;
- Na promoção de atitudes disciplinadas em contexto de sala de aula e exterior;
- Na valorização das ideias dos alunos enquanto agentes educativos;
- No planeamento e realização de atividades, programas e projetos pertinentes, inovadores e do agrado dos alunos.
- Promover a motivação dos alunos para a transição escolar e escolha profissional;
- Dinamizar ações e programas que visam o desenvolvimento de competências de exploração vocacional
- Ações de divulgação de oferta formativa e educativa junto dos pais/EE e alunos
- Promoção de competências básicas de carreira que incluem o planeamento, a tomada de decisão, a exploração e a resolução de problemas,
no âmbito da carreira.
- Aumentar competências de autoconhecimento e das diferentes áreas de atividade profissional e contribuir para a tomada de decisão
vocacional dos alunos do 9º ano;
- Aumentar o envolvimento/ participação dos pais/EE na vida escolar dos alunos;
- Promover a exploração vocacional em diferentes contextos e níveis de ensino e relacionar os conteúdos curriculares com as atividades
profissionais;
- Prevenir assiduidade irregular, abandono escolar precoce e indisciplina;
- Orientar as escolhas escolares e profissionais dos alunos;
- Auscultar os alunos de forma a proporcionar ofertas formativas diversificadas;
- Garantir a inclusão de todos os alunos;
- - Minimizar e/ou mediar ocorrências de indisciplina e violência no recinto escolar, enaltecendo atitudes positivas dos alunos face a escola;
- Monitorizar o percurso escolar e profissional dos alunos no ano seguinte “pós-3ºciclo.
- Esta ação pretende contribuir com atividades e programa de Intervenção Vocacional inerente a um processo de exploração vocacional,
nomeadamente, as aptidões, os interesses, os valores, as áreas de atividade profissional futura dos alunos. Pretende ainda ao longo de vigência

OBJETIVOS DO PPM

ÁREA(S) DE INTERVENÇÃO
PRIORITÁRIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DO PE

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA
AÇÃO

BREVE DESCRIÇÃO
DA AÇÃO
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do PPM, contemplar uma panóplia de medidas educativas/formativas e lúdicas interativas (constam no PAA e PE), com os pais para aumentar
o envolvimento/participação dos mesmos, no acompanhamento mais qualificado e atento no percurso escolar e nas dinâmicas escolares,
envolvendo outras entidades parceiras. A organização de sessões de orientação escolar e vocacionais singulares e a implementação de formas
de monitorização do percurso dos alunos na fase “pós3ºciclo”, são ainda prioridades desta ação.
Paralelamente a estas medidas, implementaremos um conjunto coordenado de atividades que potenciem as ações dos alunos enquanto agentes
críticos na comunidade escolar, envolvendo-os em processos de decisão/auscultação e responsabilizando-os para a criação de
estratégias/atividades que promovam a consciência social e solidária e melhorem os resultados escolares. Outros momentos importantes a
desenvolver nesta ação: apoio à promoção do desenvolvimento psicológico e educacional; estabelecimento de protocolos com as escolas
secundárias e as profissionais de destino dos nossos alunos; organização de sessões de orientação escolar e vocacional por forma a constituirse um adjuvante positivo na escolha do percurso escolar recorrendo a parcerias externas; organização de brainstorming com recurso a alunos
do ensino secundário (para o 9º ano) e ex alunos das escolas do 3º ciclo para partilhar vivências, desafios, percursos; aplicação de inquéritos
para recolha de informação sobre o percurso escolar ou profissional “pós-3ºciclo”.
INDICA DORES
DADOS DE PARTIDA (dados de 2018)
RESULTADOS ESPERADOS / METAS (dados
de 2021)
- Número de alunos que participaram nas sessões do - 100% dos alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade (ou Manter a orientação Escolar e Profissional a
Programa de Intervenção Vocacional
equivalente)
100% dos alunos
- Percentagem de alunos de 9.º ano que vão integrar turmas
cursos profissionais e do ensino secundário das áreas dos
cientifico-humanísticos
- Nº de sessões dinamizadas no âmbito do Programa de
Intervenção Vocacional
Percentagem
de
EE
que
participaram
nas
iniciativas/programa de intervenção vocacional
- Informação sobre o percurso dos alunos pós-3º ciclo –
integração profissional e sucesso académico (reorientação).
- Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (1-º/2.º/3.º
CEB)
- Percentagem de alunos que fizeram escolhas do percurso
escolar em função das orientações propostas (curso
profissional ou cientifico-humanístico)
- N.º total de ocorrências disciplinares
Taxa de ocorrências disciplinares em contextos de sala de aula,
face ao número total de ocorrências

- 91% dos alunos

92% dos alunos

- 6 sessões

Manter as 6 sessões

- 45% de Pais/EE de Educação

47% de Pais/EE de Educação

Grau 1
(Pouco satisfatória)
1.º e 2.º CEB 0,00% 3.º CEB - 0,37%

Grau 2
(Satisfatória)
1.º e 2.º CEB 0,00%; 3.º CEB - 0,37%

Menos de 75% dos alunos

75% dos alunos

1.º Ciclo (sem dados); 2.º Ciclo (22); 3.º Ciclo (168)
1.º Ciclo 0,50%; 2.º Ciclo 25,00%; 3.º Ciclo 24,00%

1.º Ciclo (reduzir em 2%); 2.º Ciclo (18); 3.º
Ciclo (158)
1.º CEB - 0,4; 2.º CEB - 22%; 3.º CEB - 23%
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- Número de alunos que participaram nas sessões do
Programa de Intervenção Vocacional
- Número de alunos encaminhados e intervencionados pelo
GAAF que registaram evolução positiva no percurso escolar
durante o ano letivo
- Percentagem de alunos das turmas dos Cursos de Educação
e Formação (CEF’s), encaminhados e intervencionados pelo
GAAF, que registam evolução positiva no percurso escolar
durante o ano letivo
- Conflitos graves ocorridos entre aluno/a e professor/a

- 100% dos alunos a frequentar o 9.º ano de escolaridade (ou
equivalente)

Manter a orientação Escolar e Profissional a
100% dos alunos

83 alunos

Manter o nº de alunos

46% dos alunos

Manter a % de alunos

- Número de situações problemáticas identificadas; nº de
alunos apoiados; nº de famílias acompanhadas.

- Mediar 90% dos conflitos graves ocorridos entre aluno/a e
professor/a
- Respostas a 90% das situações problemáticas identificadas;
nº de alunos apoiados; nº de famílias acompanhadas.

- % de faltas injustificadas no EB

1.º Ciclo: o; 2.º Ciclo: 258; 3.º Ciclo: 820

- Mediar 91% dos conflitos graves ocorridos
entre aluno/a e professor/a
- Responder a 100% das situações
problemáticas identificadas; nº de alunos
apoiados; nº de famílias acompanhadas.
1.º Ciclo manter o nº; 2.º Ciclo (diminuir 5%);
3.º Ciclo (diminuir 5%)
Grau 2 (sucesso)

- Grau de sucesso alcançado

Grau 1 (pouco sucesso)

PARCERIAS

- Escolas Profissionais; Empresas e instituições da localidade; Instituições de Ensino Superior; Município de Vila Nova de Famalicão.

PARTICIPANTES

- Diretores de Turma; Professores, GAAF; Equipa Multidisciplinar; GaME.

PÚBLICO ALVO

- Alunos do 9.º ano; CEF; pais/encarregados de educação/famílias; diretores de turma/professores

COORDENADORA DA AÇÃO

Julieta Araújo
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DESIGNAÇÃO

Ação 4 - Ao Redor de Mim

EIXO DE INTERVENÇÃO/
DOMÍNIO

Eixo 2: (Gestão Curricular) - Domínios: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa; Interrupção Precoce do Percurso Escolar; Práticas
Pedagógicas
- Promover a qualidade das aprendizagens e o sucesso pleno de todos os alunos;
- Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada, valorizando as competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
e demais legislação;
- Implementar soluções inovadoras que permitam a eliminação do abandono, absentismo e insucesso escolar.
- Na sustentação e promoção de melhores aprendizagens nos alunos;
- Na organização diferenciada e inclusiva dos alunos;
- Na capacitação de competências de leitura e escrita nos alunos;
- Na capacitação de competências ao nível do raciocínio e cálculo mental;
- -Em ofertas educativas e formativas que se revelem adequadas e promotoras de sucesso;
- No envolvimento/auscultação dos alunos nas decisões da escola;
-No processo educativo entendido como um processo social;
- Na valorização de medidas de carácter preventivo;
- Na valorização da assiduidade e pontualidade dos alunos;
- Na promoção de atitudes disciplinadas em contexto de sala de aula e exterior;
- Na valorização das ideias dos alunos enquanto agentes educativos;
- No planeamento e realização de atividades, programas e projetos pertinentes, inovadores e do agrado dos alunos.
- Potenciar as relações informais, interpessoais e o trabalho cooperativo entre alunos;
- Criar condições de prevenção e redução de comportamentos de risco, absentismo e abandono escolar precoce;
- Assegurar a participação dos alunos em tomadas de decisão da escola.
- Definir estratégias de acompanhamento dos alunos no período da refeição e recreios;
- Incentivar nos alunos hábitos de vida saudável;
- Desenvolver a consciência fonológica dos alunos;
- Melhorar a articulação/dicção no âmbito da linguagem;
- Desenvolver a capacidade de raciocínio e as áreas cognitivas superiores (atenção, memória, pensamento, perceção…);
- Desenvolver estratégias pedagógicas de apoio à aprendizagem;
- Aplicar técnicas de apoio e suporte emocional;
- Desenvolver estratégias/projetos concertados, com vista ao sucesso educativo e formação pessoal dos alunos;
- Desenvolver competências nos domínios cognitivo, de linguagem e área emocional.
Esta ação visa educar, de forma participada as áreas da saúde, alimentação (acompanhamento dos alunos nas cantinas escolares) , bem-estar
físico e mental (acompanhamento dos alunos nas atividades de recreios; acompanhamento dos alunos em sala de aula com os projetos “Mente
Feliz”, “Empatia entre Pares”, “Combate à indisciplina no 2.º e 3.º CEB”, Clube do Riso, Clube de Mindfulness) cujos palcos de atuação serão todos

OBJETIVOS DO PPM

ÁREA(S) DE INTERVENÇÃO
PRIORITÁRIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DO PE

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA
AÇÃO
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BREVE DESCRIÇÃO
DA AÇÃO

os espaços educativos da escola, nomeadamente, cantina e recreio escolar, salas de aula, biblioteca escolar, entre outros que se encontrem ao
dispor na própria comunidade local e educativa.
A cantina deverá ser promovida como espaço educativo de experimentação de novos sabores e diversas atividades, tais como: sessões de
sensibilização, palestras, workshops, dinamização da cantina escolar, entre outras. O recreio escolar é um espaço de interação social privilegiado
para promover jogos cooperativos/grupo que fomentam as relações sociais. A intervenção na sala de aula destina-se ao desenvolvimento de
projetos de caráter socio emocional, cognitivo, motor e motivacional. Os projetos que se destacam são “Mente Feliz”, focado no desenvolvimento
de competências pessoais e sociais, desenvolvimento de estratégias de foco e motivação para as aprendizagens destacadas em exercícios de
atenção e concentração, desenvolvimento de atividades de relaxamento/calma/tranquilidade, desenvolvimento de atividades de bem-estar físico
e mental – equilibrar a mente e o corpo. O projeto “Empatia entre pares” foca-se no desenvolvimento de atividades que promovam as
competências emocionais sobre a importância de nos colocarmos no lugar do outro. O projeto “Combate à Indisciplina” está direcionado para o
2.º e 3.º CEB e pretende minimizar comportamentos desajustados em todos os espaços escolares, promovendo atividades estratégicas de
aumento do envolvimento dos alunos no meio escolar, minimizando comportamentos de risco e de indisciplina. O Clube do Riso destina-se ao 2.º
e 3.º ciclo este pretende fazer a ponte entre o agrupamento e as várias instituições locais, essencialmente os Centros de Dia/Lares. É uma forma
de envolver os nossos alunos, tornando-os mais ativos na sociedade, a base do projeto, tal como o nome indica, pretende levar felicidade,
despertar emoções, boa-disposição, transformando o dia-a-dia dos idosos, o projeto consiste na criação de encontros, entre diferentes gerações,
através da promoção de atividades focalizadas nas vivências, saberes e experiências de vida de ambos os grupos. O Clube de Mindfulness consiste
no desenvolvimento de um programa baseado em técnicas de mindfulness, regulação/gestão emocional e expressão corporal, a ideia inicial surgiu
através das necessidades sentidas nas turmas, nomeadamente, a agitação constante dos alunos, a desconcentração e falta de interesses, os
conflitos interpessoais, a reduzida capacidade de regulação emocional, a incapacidade de resolução de conflitos e acima de tudo a dificuldade em
controlar a impulsividade e a agitação do dia-a-dia.
A ação contempla ainda, um conjunto de medidas de prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina e do aumento da participação cívica dos
alunos em questões relacionadas com a vida escolar, entre as quais destacam-se Implementação de programas de promoção e reforço de
competências pessoais, desenvolvidos e dinamizados GAAF (Animação Socioeducativa, Educação Social, Psicologia), GaME (Mediação Escolar)
dirigidos a grupos de alunos identificados pelos conselhos de turma/ professor titular e com dificuldades a nível das relações com os pares e /ou
indisciplina em contexto de sala de aula. Esta ação foi constituída para, no âmbito do Projeto Educativo/TEIP, cativar e despertar a atenção de
alunos que se mostram desmotivados pelas tarefas escolares e que se recusam a participar no contexto sala de aula
INDICADORES
DADOS DE PARTIDA (dados de 2018)
RESULTADOS ESPERADOS / METAS (dados de 2021)

- N.º de alunos que almoçam nas cantinas escolares.
- Nº de alunos que respeita as regras do refeitório
- Nº de refeições marcadas e não consumidas dos alunos com
ASE (independentemente do escalão a que pertencem).
- N.º de alunos que respeita as regras do projeto Mente Feliz,
projeto Empatia, combate à indisciplina, clube do riso, clube
de mindfulness

- 60% dos alunos

- Aumentar para mais de 60% dos alunos

- Menos de 50% dos alunos

-Aumentar para mais de 50% dos alunos

1500 das refeições

Diminuir em pelo menos 20% o nº de refeições
marcadas e não consumidas
- Aumentar para mais de metade dos alunos

- Menos de 50% dos alunos
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- N.º de alunos que respeita as regras do recreio no
desenvolvimento de jogos cooperativos
- N. de sessões/workshops formativos para os alunos;

- Menos de metade dos alunos

- Mais de metade dos alunos

4 por ano letivo (EPE e 1.º, 2.º e 3.º CEB)

- Até 6 por ano letivo (EPE e 1.º, 2.º e 3.º CEB)

- Percentagem de alunos/turmas que participam nas
atividades;
- Percentagem de pais/enc. de educação que participam nas
atividades;
- Nº de situações problemáticas identificadas; nº de alunos
apoiados; nº de famílias acompanhadas.
- N.º de sessões elaboradas nos projetos implementado

- Menos de 50% das turmas

- Assegurar a participação de mais de 50% das turmas

- 30% dos pais/enc. de educação

- Mais de 30% dos pais/enc. de educação

- Respostas a 90% das situações problemáticas
- 9 por ano letivo (1.º, 2.º e 3.º CEB)

- Responder a 100% das situações problemáticas
identificadas;
- até 13 por ano letivo (1.º, 2.º e 3.º CEB)

- 551 (1.º ciclo) e 120 (2.º e 3.º CEB)

- Aumentar o número de alunos abrangidos em 5%

Número de crianças/alunos abrangidos pelos projetos que
obtêm sucesso educativo
- Grau de satisfação das capacidades cognitivas, linguísticas e
emocionais tendo em vista o sucesso educativo dos alunos;
- Grau de autoestima e motivação dos alunos
Grau de adesão dos pais/EE em ações a promover pelos
projetos – Mente Feliz e Empatia entre Pares

Grau1
(Pouco Satisfatório)
Grau1
(Pouco Satisfatório)
Grau 1
(pouca Adesão –55 pais/EE)

Grau 2
(Satisfatório)
Grau 2
(Satisfatório)
Grau 2
(Adesão Satisfatória)
Aumentar o número de adesão/presenças dos pais/EE
nas ações promovidas pelo GAAF: 20% no 1º ano e +5%,
nos anos subsequentes.
Grau 3
(Muto Satisfatória)

- Grau de Satisfação relativo à aquisição de competências
Grau2
escolares - desenvolvimento e melhoria dos resultados
(Satisfatória)
escolares/melhoria significativa das aprendizagens;
PARCERIAS
Associações de Pais, Centro Social de Castelões (pólo Pedome), CMVNF, Juntas de Freguesia
PARTICIPANTES

Associação de Pais; serviços administrativos; GAFF; Animadora Social; Direção; Equipa de saúde Escolar; Professores; Coordenadora dos DT´s

PÚBLICO ALVO

Alunos de todos os níveis de ensino

COORDENADORA DA AÇÃO

Ângela Rodrigues
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DESIGNAÇÃO

Ação 5: Cidadania a Pulsar

EIXO DE INTERVENÇÃO/
DOMÍNIO

Eixo 2: (Gestão Curricular) - Domínios: Sucesso Escolar na Avaliação Interna/Externa; Interrupção Precoce do Percurso Escolar; Práticas
Pedagógicas
Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada, valorizando as competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
e demais legislação
- Na garantia da participação dos alunos na conceção e desenvolvimento de planos pedagógicos inovadores, definindo instâncias regulares de
auscultação, bem como o envolvimento dos encarregados de educação;
- Na Motivação, interesse e expetativas face à escola (do aluno e da família), valorizando percursos curriculares alternativos;
- Na construção humanista dos alunos;
- No envolvimento/auscultação dos alunos nas decisões da escola;
-No processo educativo entendido como um processo social.
- Proporcionar aprendizagens significativas adequadas às caraterísticas e necessidades individuais dos alunos;
- Promover o cumprimento das regras do RI, do estatuto do aluno e do plano de promoção de atitudes cívicas;
- Contribuir para o reforço de estratégias de educação para a cidadania, ambiental; saúde, segurança e bem-estar dos alunos;
- Valorizar uma liderança e gestão democrática, inclusiva e colaborativa.
- Participar em momentos de mediação de conflitos, sempre numa perspetiva construtiva e preventiva;
-Aumentar a participação da Comunidade escolar e Educativa em programas e projetos;
- Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos,
- Promover a imagem do agrupamento na Comunidade investindo na construção de mais e melhor cidadania;
- Promover hábitos de saúde e de bem-estar, através do investimento nas relações interpessoais, na comunicação, no esclarecimento de dúvidas,
na formação, na expressão de sentimentos e emoções relacionados com o corpo, com a saúde e com os valores, afetos (…);
- Desenvolvimento de atividades físicas e artísticas integradoras, promotoras de mais e melhor cidadania.
Esta ação pretende agir em estreita articulação com outras estruturas escolares (GAAF, Game; educação Especial; Conselhos de Turma,…) e
exteriores à escola (Escola Segura, PES…), procura prevenir e combater situações de violência entre pares (bullying), situações de indisciplina
dentro e fora da sala de aula, entre outras. Visa ainda, educar de forma participada, a comunidade e criar cidadãos conscientes e ativos pelo
ambiente (Programa Eco-escolas), cujos temas com: água, resíduos, energia, espaços exteriores ou outros temas relativos ao desenvolvimento
sustentável. No desenrolar dos trabalhos várias atividades poderão cruzar-se (palestras, ações de sensibilização, trabalho na comunidade, trabalho
direto, formação, (…). Esta ação visa a criação de dinâmicas de referência e intervenção, para toda a comunidade educativa, potenciadoras do
desenvolvimento integral dos alunos, enquanto cidadãos. Pretende-se também sustentar atividades que promovam a participação e o
envolvimento efetivo dos pais na vida escolar, procurando ainda responder ao serviço de apoio à família com a criação de espaços lúdicos e de
aprendizagem que poderão contribuir também para a realização cultural, pessoal e social dos alunos envolvidos. O pouco envolvimento dos
alunos nas causas locais e nacionais de proteção do ambiente, de proteção da vida e do património cultural algumas atitudes desajustadas em
ambiente de sala de aula e de escola, a dificuldade na aceitação das regras no domínio do saber ser e saber estar, problemas no âmbito da saúde

OBJETIVOS DO PPM

ÁREA(S) DE INTERVENÇÃO
PRIORITÁRIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DO PE

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA
AÇÃO

BREVE DESCRIÇÃO
DA AÇÃO
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(consumos, distúrbios alimentares, situações de risco), são problemas que dificultam o bom clima da UO e nada contribuem para o
desenvolvimento equilibrado dos alunos, enquanto cidadãos.
- De um modo geral, nesta ação promovem-se atividades no âmbito da cidadania como uma mais valia para todos.
INDICADORES
DADOS DE PARTIDA (dados de 2018)
RESULTADOS ESPERADOS / METAS (dados de 2021)
-N.º de ações sensibilização sobre comportamento cívico;
- %de participação/envolvimento dos alunos nas ações de
sensibilização;
-Número de alunos envolvidos em situações de indisciplina
- % de alunos envolvidos em atividades cívicas

- 10 sessões

- Aumentar em pelo menos 15 o nº de sessões

- 40% dos alunos

- Aumentar para 55% a participação/envolvimento dos
alunos
-Diminuir o número de alunos indisciplinados em pelo
menos 5% de situações indisciplinados
-Aumentar a participação dos alunos em 10%

- 64 alunos envolvidos em situações de
indisciplina/infratores (2.º e 3.º CEB)
- 25% de forma voluntária

Percentagem de alunos que frequentam oficinas, clubes,
- 50% dos alunos de todos os níveis de ensino
- Aumentar em pelo menos 10% os nº de alunos
práticas desportivas (…)
- Taxa de alunos com dificuldades de aprendizagem e
- 5% dos alunos
- Aumentar em pelo menos 10% o valor inicial
comportamentais envolvidos em atividades extracurriculares
que promovem comportamentos cívicos
- Grau de participação de pais envolvidos em atividades de
Grau 1
Aumentar em pelo menos 2,5 dos EE
educação cívica e cidadania
(Pouco Satisfatória)
- Grau de cumprimento das atividades previstas para a
Grau 2
Grau 3
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
(Satisfatório)
(Muito Satisfatório)
- % de parceiros educativos envolvidos nas diferentes
65% dos alunos
Aumentar para 70%
atividades propostas pela UO
PARCERIAS
Yupi; Município de Famalicão; H2Ave; Gabinete de Sensibilização Ambiental de VNF; Humanitave; Casa da Juventude de VNf; Centro de
Documentação Europe Diret – Barcelos; Associação de Enc. de Educação; entre outros.
PARTICIPANTES
A comunidade escolar e educativa
PÚBLICO ALVO

Alunos de todos os níveis de ensino

COORDENADORA DA AÇÃO

Vitória Marques
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DESIGNAÇÃO

Ação 6: Colaboradores com Sentido

EIXO DE INTERVENÇÃO/
DOMÍNIO
OBJETIVOS DO PPM

Eixo 1: (Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas) - Domínio: Medidas Organizacionais
Eixo 3: (Parcerias e Comunidade) - Domínios: Eficácia das Parcerias; Envolvimento da Comunidade
Promover a interação entre a UO e a comunidade educativa e Parceiros, numa lógica de inclusão educativa, formativa e lúdica,
Implementar soluções inovadoras que permitam a eliminação do abandono, absentismo e insucesso escolar.
- Na ascensão de um clima de transparência, confiança e comunicação entre a comunidade educativa e a escola;
- Na cooperação de pais ou enc. de educação e de outros parceiros da comunidade;
- Na valorização de medidas de carácter preventivo;
- Na promoção de atitudes disciplinadas em contexto de sala de aula e exterior;
- Na valorização das ideias dos alunos enquanto agentes educativos;
- No planeamento e realização de atividades, programas e projetos pertinentes, inovadores e do agrado dos alunos.
- Investir na relação escola-Família;
- Promover a participação/envolvência dos pais e encarregados de educação na resolução de problemas dos alunos e na vida da escola/agrupamento;
- Dar continuidade às parcerias protocolos e projetos com instituições da comunidade/Município/Autarquia/Associações de Pais;
- Estabelecer parcerias, protocolos com entidades da comunidade Educativa e ensino Superior;
- Desenvolver uma visão coerente e estratégica do Agrupamento, desde a conceção de documentos orientadores a uma política consciente de gestão de
recursos humanos, físicos e financeiros.
- Desenvolver projetos, parcerias e soluções inovadoras;
- Mobilizar os recursos da comunidade educativa e parceiros;
- Continuar o apoio e acompanhamento psicossocial dos alunos e das famílias, em estreita articulação com outros técnicos externos quando necessário;
- Manter a equipa multidisciplinar com funções ao nível da articulação com a comunidade educativa;
- Reforçar o grau de satisfação da comunidade escolar e educativa.
A ação “Colaboradores com Sentido” é uma resposta que o Agrupamento pretende obter para o acompanhamento de alunos, em regime individual e/ou
em grupos, com vista à melhoria das condições de concretização do percurso educativo. A promoção de uma efetiva participação de pais e encarregados de
educação na vida da escola e outros colaboradores é em nosso entender muito enriquecedor para o sucesso e formação cívica e integral dos alunos. Como
tal, no desenvolvimento da ação contamos com a colaboração: da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; Centro Social de Castelões; Juntas de
Freguesia; Rede local de educação e formação; Rede de Psicólogos; Rede Social; Equipas de Ação Social; Escola Segura; Saúde Escolar; CPCJ; GAAF;
Associações de Pais; EMAI; GADI; Centro de Formação; Universidade do Minho.
Ao longo da operacionalização da ação serão auscultados os diferentes parceiros, de forma a fazer reajustes que se considerarem necessários, em prole do
sucesso desta mesma ação.
INDICADORES
DADOS DE PARTIDA (dados de 2018)
RESULTADOS ESPERADOS / METAS (dados de 2021)

ÁREA(S) DE INTERVENÇÃO
PRIORITÁRIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DO PE

OBJETIVOS ESPECIFICOS DA
AÇÃO

BREVE DESCRIÇÃO
DA AÇÃO

Taxa
de
envolvimento
dos
EE
na
UO
atividades/projeto/momentos de convívio; outras iniciativas,

(decisões,

16% dos EE

Superior a 16% a taxa de envolvimento dos EE
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Nº
de
projetos/soluções
parceiros/comunidade
- Nº de sessões formativas
Educação/parceiros/comunidade.
-% de docentes envolvidos na ação

inovadoras

desenvolvidos

dinamizadas

com

pais/Enc.

com

3 por ano

de

4 sessões
32% de professores envolvidos

- Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade educativa
relativamente ao clima de escola.
- Qualidade dos recursos da comunidade educativa envolvidos e parceiros
alcançados
- N.º de alunos a usufruir de apoios especializados com técnicos externos
(valências de Psicologia, neuropsicologia, Terapia da Fala, pedopsiquiatria,
pediatria do desenvolvimento; Pediatria da adolescência; Terapia
Ocupacional; atividades desportivas e/ou recreativas.
- Nº de medidas de carater preventivo

Aumentar para o dobro o nº Projetos/soluções
Aumentar para o dobro o nº de sessões
Aumentar em 10% os professores envolvidos

Grau 2
(Satisfatório)
Grau 2
(Satisfatória)

Muito satisfeitos
(Grau 3)1
Grau 2
(Satisfatória)

Sem dados

Manter ou aumentar em 2%

1 medida

Aumentar para 3 o nº de medidas

- Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na promoção das
Grau 1
Grau 3
aprendizagens dos alunos
(Pouco Satisfatória)
(Muito Satisfatória)
Taxa de participação dos Encarregados de Educação em ações promovidas
Grau 1
Igual ou superior a 2, 5
pela UO
(pouco satisfatória)
(satisfatória)
Grau de satisfação face ao impacto das parcerias na promoção das
Grau 1)
Igual ou superior a Grau 2,5
aprendizagens dos alunos
(Pouco Satisfatório)
(Satisfatório)
PARCERIAS
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; Centro Social de Castelões; Juntas de Freguesia; Rede local de educação e formação; Rede de Psicólogos; Rede
Social; Equipas de Ação Social; Escola Segura; Saúde Escolar; CPCJ; GAAF; Associações de Pais; EMAI; GADI.
PARTICIPANTES
GAAF; Diretores de turma; Coordenadores de estabelecimento; Docentes; EMAI; Direção Executiva

1

PÚBLICO ALVO

EPE, EB e respetivas famílias

COORDENADORA DA AÇÃO

Elisa Carvalho

Grau 1- pouco satisfeito; grau 2 – Satisfeito; Grau 3 – Muito Satisfeito; Grau 4 – Totalmente Satisfeito (escala de 1 a 4)
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7.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

O PPM será monitorizado e avaliado por uma equipa multidisciplinar de acordo com as
metas, processos e resultados previstos no mesmo. Essa equipa irá garantir o envolvimento
e a participação ativa dos coordenadores das ações, dos responsáveis pelas atividades e dos
membros da equipa de avaliação interna do Agrupamento.
O processo de análise e de reflexão, apoiado nos dados obtidos através dos vários
instrumentos de pesquisa e recolha de informação, será utilizado como meio para
compreender as situações e identificar os caminhos de mudança.
Para a monitorização do PPM irá recorrer-se a uma análise de conteúdo de dados
qualitativos e ao tratamento estatístico de dados quantitativos relativos às diferentes
atividades e ao processo de ensino e aprendizagem. A recolha de informação será feita
através de relatórios intermédio elaborados pelos responsáveis das ações, de inquéritos
feitos aos alunos, encarregados de educação e docentes, da leitura e análise das atas dos
conselhos de turma e dos departamentos e dos resultados escolares (pautas).
O processo de monitorização e avaliação realizado pela equipa apoiará a (re)orientação das
diferentes ações/atividades no sentido de promover uma melhoria dos processos
educativos e o sucesso dos alunos.
A equipa disponibilizará à UO os resultados da monitorização e acompanhamento
das ações e apresentará a toda a comunidade escolar os resultados finais anuais. Elaborará,
igualmente, os relatórios de execução solicitados pela equipa regional de acompanhamento
às escolas. Todos os documentos produzidos serão disponibilizados à comunidade
educativa. Neste ponto, estão apresentas as linhas gerais do plano de monitorização e avaliação
das ações de melhoria (Quadro 6) que se pretendem ao longo da vigência do PPM.
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Quadro 6 - Monitorização e Avaliação das Ações de Melhoria do PPM
Responsáveis pela coordenação e gestão Equipa de monitorização
do plano de monitorização e avaliação

Comunidade Educativa

Participantes

Diretor; Coordenadora TEIP; Coordenadora da Equipa de Autoavaliação; Coordenadora dos Diretores de Turma; Coordenador do Gabinete

Equipa de Monitorização e Avaliação do Disciplinar; Coordenador do Plano Anual de Atividades, Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.
PPM (EMA)
Indicadores a monitorizar em função das - Grau de execução das metas estabelecidas nas várias ações;
- Número de ações avaliadas e propostas de melhoria para as ações que evidenciem distanciamento às metas estabelecidas;
Metas fixadas
- Resultados da avaliação de final de período de todas as turmas.

Metodologias e instrumentos a utilizar na - Análise de conteúdo de dados qualitativos e ao tratamento estatístico de dados quantitativos relativos às diferentes atividades e ao
processo de ensino e aprendizagem. A recolha de informação será feita através de relatórios intermédio elaborados pelos responsáveis das
recolha e tratamento de dados

ações, de inquéritos feitos aos alunos, encarregados de educação e docentes, da leitura e análise das atas dos conselhos de turma e dos
departamentos e dos resultados escolares (pautas).

Cronograma de Monitorização e Avaliação do PPM
Objetivos

Indicadores

Dados de partida
(2018)

Monitorizar e avaliar a consecução das metas
do Plano Plurianual de Melhoria

Grau de execução das
metas estabelecidas nas
várias ações

Execução de 80% das
metas
estabelecidas
nas várias ações.

Executar 100%
estabelecidas

Identificar as ações que necessitem de
reformulação e apresentação de propostas de
melhoria no
âmbito da intervenção educativa TEIP

Número
de
ações
avaliadas e propostas de
melhoria para as ações
que
evidenciem
distanciamento às metas
estabelecidas
Resultados da avaliação
de final de período de
todas as turmas

100% de resposta às
ações
que
evidenciaram
um
distanciamento
em
relação às metas

Avaliar 100% das ações do PE
propondo
as
necessárias
reformulações
–
relatório
semestral e final

Apresentações
trimestrais
dos
resultados das turmas
de ensino básico aos
departamentos
e
conselho pedagógico

Apresentar a síntese dos
resultados das turmas do ensino
básico aos departamentos,
conselho pedagógico, no final de
cada período para reflexão e
fundamentação de propostas de
melhoria

Explicitar a evolução dos resultados da
avaliação interna de todos os grupos e turmas
(EPE e EB)

Metas (2021)
das

Estratégias/Metodologias
e Atividades
metas

-Sessões de trabalho da equipa de monitorização;
-Reuniões periódicas com os docentes envolvidos
nas diferentes ações;
- Reuniões periódicas com coordenadores das
várias estruturas do agrupamento;
- Recolha sistemática de informação do trabalho
desenvolvido e dos resultados alcançados nos
vários eixos de intervenção.
-Avaliação semestral das ações em curso e dos
resultados obtidos;
- Divulgação dos resultados à comunidade
educativa, através de reuniões gerais de
professores, divulgação dos relatórios de
execução semestrais e finais.
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8.

PLANO DE CAPACITAÇÃO
Como é do conhecimento geral, o sucesso de uma organização educativa depende, em

grande parte, do seu desenvolvimento organizativo e práticas pedagógicas, estando estas
fortemente ligadas aos percursos formativos dos professores/educadores e à visão que cada um
tem da escola, pelo que o plano de formação tem um papel fulcral no desenvolvimento
profissional docente.
A realização de formação em contexto de escola e em articulação com o Centro de Formação
Camilo Castelo Branco e demais parceiros permitirá dar uma resposta mais adequada às
necessidades de formação e aos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento.

As necessidades de capacitação foram elaboradas de acordo com o preconizado no
Plano Plurianual de Melhoria da UO e, como tal, serão operacionalizadas na ótica da
qualidade educativa contribuindo assim para a concretização efetiva deste plano. Nesse
sentido, e com o apoio do perito externo e demais intervenientes educativos, foram elencadas
as temáticas de acordo com as necessidades específicas de cada ação de melhoria, selecionadas
em função dos objetivos propostos e dos conhecimentos e competências que são necessários.

O Quadro 7, a seguir apresentado, explicita um plano que inclui ações de capacitação
para pessoal docente e não docente.

Quadro 7: Grelha de registo das Temáticas no âmbito do plano de capacitação para o
triénio 2019/2021
Calendarização

2018/2019

Domínios
Promoção do Sucesso
Escolar
Autonomia e
Flexibilidade Curricular

Grupo Alvo

Temáticas/Ações

1.ºCEB – 2.º ano de escolaridade

Hypatiamat

Educação Inclusiva

- 1.º CEB - (1.º e 2.º ano),
- 2.º CEB - (5.º e 6.º anos);
- 3.º CEB (7.º ano)
Grupo 910

Domínios de
Articulação
Curricular
Implementação do
decreto-lei nº
54/2018: papel da
EMAI

Implementação e
Gestão do Currículo
Autonomia e
Flexibilidade Curricular

(1.º , 2.º e 3.º ano), 2.º (5.º e 6.º
anos) e 3.º CEB (7.º e 8.º ano)

Educação Inclusiva

Coordenadores de estabelecimento
e Diretores de turma

Domínios de
Articulação
Curricular
Implementação do
decreto-lei
nº
54/2018: papel da
EMAI
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Ciências Experimentais

EPE e 1.º e 2.º CEB

2019-2020

Supervisão Pedagógica

1.

CEB e Coordenadores de
Departamento

Ciências Experimentais

EPE e 1.º e 2.º CEB

Supervisão Pedagógica

CEB
e
Coordenadores
Departamento

Autonomia
e
Flexibilidade Curricular

(1.º, 2.º e 3.º ano), 2.º (5.º e 6.º
anos) e 3.º CEB (7.º e 8.º ano)

de

2020-2021

Objetivos

Indicadores

Monitorizar
e
avaliar
a
execução
do
Plano
de
Capacitação

Percentagem
de
participação
do pessoal docente e não
docente

Grau de relevância das
ações de
capacitação.

Dados de partida
(2018)
Índice de participação de 90%

80% dos participantes avaliam
como relevante as
ações desenvolvidas.

Didáticas
das
Ciências
Experimentais
(Nível 1)
Supervisão
Colaborativa
em
Contexto de Sala de
Aula
Didáticas
das
Ciências
Experimentais
(Nível 2)
Supervisão
Colaborativa
em
Contexto de Sala de
Aula
Domínios
de
Articulação
Curricular
Metas
(2021)
- Alcançar um índice
de
participação
superior a 80%;
80%
dos
participantes
avaliaram
o grau de
relevância
das
ações
desenvolvidas
como
muito
relevantes
para
a
sua
formação.

Este plano de formação é concebido para o período de 2018 a 2021 e resulta da
experiência do agrupamento na elaboração de anteriores planos de formação e será objeto de
atualização de forma a incluir em cada ano letivo as necessidades de formação dos
departamentos curriculares e dos serviços e em função das alterações surgidas ao longo dos
últimos anos.

