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1. Introdução Pág. 3

O presente Plano de Ações de Melhoria (PAM) resulta do Relatório de avaliação interna 2014/2015, Relatório de avaliação externa 2013/2014 e do

Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 2016/2018.

O PAM foi elaborado pela Equipa de Autoavaliação em articulação com a Direção e permitirá a definição de novas estratégias mobilizadoras da

melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões na prestação do serviço educativo.

Este documento incorpora um conjunto de estratégias com a principal finalidade de melhorar o funcionamento e o desempenho da organização. Trata-

se de um processo sistemático que envolve três fases: a) PAM Inicial (planeamento das ações de melhoria); b) PAM Intermédio (avaliação

intermédia/monitorização das ações de melhoria); c) PAM Final (avaliação das estratégias implementadas e dos resultados alcançados).

Em suma, o PAM está adaptado à realidade da organização escolar tendo em conta os recursos disponíveis e o horizonte temporal de 2 anos letivos.

MMA © 2011



2. Plano de Ações de Melhoria Inicial Pág. 4

2.1. Fichas das ações de melhoria

2.1.1. Ação de Melhoria 1

→ Anabela Carvalho

Estado atual

Designação da ação de melhoria

Criar laços para tecer sucessos

→ Joaquina Reia (PND)

Data

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

→ Helena Palmeiro

→ Carlos Serra

→ Mariana Brazão (Aluna)

Março de 2017

Estado

AM por iniciar

Identificação dos principais aspetos a melhorar (fragilidades)

Reduzido acompanhamento e participação dos Pais e Encarregados de Educação na vida da Escola.

Necessidade da criação de fluxos de comunicação interna simples, eficazes, eficientes e articulados.

Sistemas de comunicação vertical ineficazes e ineficientes.

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo

Fomentar  a  participação  dos  Encarregados  de  Educação  e  família  na  vida  dos  seus educandos diversificando os mecanismos de aproximação (PEE - Fomentar  a  participação  

dos  Encarregados  de  Educação  e  família  na  vida  dos  seus educandos diversificando os mecanismos de aproximação).
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Registo em folha de presenças.

Relatório Anual do Diretor de Turma.

Registo dos contactos via CTT e telefónicos em 

livro próprio, nos Serviços Administrativos.

Dossier do Diretor de Turma.

Registo, em folhas de presença com indicação 

do dia e hora do atendimento e o motivo que 

levou a solicitar a sua alteração, do número de 

Encarregados de Educação que se deslocaram à 

Escola nestas condições.

Dossier do Diretor de Turma.

Registos em fichas de inscrição e/ou livro de

presenças.

Divulgação das atividades e imagens na página

web da ESSL.

Informações divulgadas na plataforma Moodle,

e-mail institucional ou outra a indicar.

Divulgação periódica de notícias,

acontecimentos e informações incluindo

registos fotográficos, através de um Jornal

online.

…

Flexibilização do horário de atendimento aos Encarregados de Educação por parte dos 

Diretores de Turma.

Aumento dos níveis de participação 

dos Encarregados de Educação nos 

projetos /atividades da escola em, 

pelo menos, 50%.                                    

(A partir de março de 2017)

Registo de, pelo menos, 75% das 

atividades realizadas.                                             

(A partir de setembro de 2017)

Aumento da ida dos Encarregados de 

Educação à Escola em, pelo menos, 

50%.                                    

(A partir de março de 2017)

Metas

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Criar de fluxos de comunicação interna simples, eficazes, eficientes e articulados (PEE - Melhorar processos de comunicação interna).

Promoção de  contactos com os Encarregados de Educação através de carta, e-mail, via 

telefónica, caderneta do aluno, etc..

Participação anual de pelo menos 

50% dos Encarregados de Educação 

numa reunião/contacto presencial 

com o Diretor de Turma.                                   

(A partir de março de 2017)

Utilização de, pelo menos, 3  meios 

de comunicação diferentes com os 

Encarregados de Educação.

Reforçar as relações entre a Escola e as famílias de modo a coresponsabilizar os Pais e Encarregados de Educação pelo processo educativo dos alunos/educandos.   - 

Melhorar a comunicação interna (PEE - Melhorar processos de comunicação interna).

Melhorar a eficácia dos meios de comunicação com a comunidade educativa. - 

Criação de um Gabinete de Comunicação da Escola que se encarregue da divulgação das

deliberações dos diferentes órgãos de topo e intermédios e do registo e divulgação das

atividades.

Criação de um Jornal online.

Organização de atividades que envolvam os Pais e os Encarregados de Educação na vida da 

Escola como por exemplo, participação na Semana da Escola e em outros momentos em 

que os alunos estejam envolvidos (Teatro, Saraus, entrega de prémios de Excelência, de 

Valor e de Mérito).

Atividades/Estratégias

Comunicação presencial com os Encarregados de Educação do 7º Ano, utilizando todos os 

meios disponíveis para interagir com  este grupo.

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)
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Data de início Data de conclusão

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Possível incompatibilidade horária de todos os intervenientes.

Participação efetiva de toda a comunidade.

Falta de disponibilidade horária dos Técnicos Operacionais para a realização de

reuniões.

Número reduzido de responsáveis pela manutenção e atualização da página.

Divulgação das atividades dos SPO Horário laboral dos Encarregados de Educação.

Exitência da página online e de um email institucional.

Divulgação das sínteses das reuniões do Conselho Geral aos Coordenadores de

Departamento, Chefe dos Técnicos Administrativos e Chefe dos Assistentes Operacionais. 

Análise pelo NAI: - Relatórios elaborados por período, baseados nos dados fornecidos pelas

atas do conselho de turma.
Trimestral

Março de 2017 Julho de 2018

Toda a comunidade escolar Sem custos adicionais relevantes

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Reuniões da equipa operacional com o coordenador com registos e evidências no moodle

da formação.
2 vezes por mês

Reformulação do design da página da Escola, dando um maior destaque à Informação para 

os Encarregados de Educação.

Convite aos Pais e Encarregados de Educação para participarem na caminhada inserida na 

Semana da Escola juntamente com os filhos.

Aplicação de questionários à comunidade educativa sobre as ações de melhoria. Abril de 2018
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2.1. Fichas das ações de melhoria

2.1.2. Ação de Melhoria 2

AM por iniciar

Identificação dos principais aspetos a melhorar (fragilidades)

Ausência de espaços de atividades lúdicas para os tempos livres dos alunos.

Designação da ação de melhoria

Recriar o Espaço Escola

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Elementos Docentes:

Margarida Policarpo

Lourenço Almeida

João Vicente

Órgão Diretivo -Diretor  José Rosado e Silva

Teresa Filipe Dias (aluna)

Estado

Estado atual

Data

Março de 2017

Maria da Conceição Fé

Elementos Não Docentes:

Elizabete Martinho (PND)
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Instrumentos de avaliação formativa e fichas de 

observação de desempenho dos alunos

Inquéritos de satisfação e livros abertos de 

assinaturas

Inquéritos de satisfação e livros abertos de 

assinaturas

 Documentos Elaborados e Atas 

Promover uma ocupação mais motivadora/produtiva dos tempos livres dos alunos dentro do espaço escolar (PEE - Implementar comportamentos/atitudes de cidadania na 

Comunidade Educativa).  

Promover um clima de trabalho colaborativo em toda a comunidade escolar (PEE - Promover um clima de trabalho colaborativo em toda a comunidade escolar).

Reforçar a articulação da escola com o meio e a participação em projetos de caráter regional, nacional e internacional (PEE - Reforçar a articulação da escola com o meio e a 

participação em projetos de caráter regional, nacional e internacional).                                                                                           

Criar espaços de ocupação dos alunos nos tempos sem atividade letiva (PEE - Implementar comportamentos/atitudes de cidadania na Comunidade Educativa).

Implementar atividades de animação e ocupação dos alunos nos referidos espaços.  

Eliminar a concentração de alunos nos corredores da Escola nos intervalos e nos tempos sem atividade letiva.  - 

Definição de uma política de maior rapidez e eficácia na definição dos critérios de distribuição de serviço.

Ausência de mecanismos de regulação interna.

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo

Gestão mais rentável dos espaços exteriores da escola para animação e ocupação dos 

alunos.

Implementação  de atividades lúdicas 

e culturais que envolvam pelo menos 

40% dos alunos sem atividade letiva.  

A partir de março de 2017

Criação de uma esplanada junto ao espaço exterior ao bar da escola, onde os alunos possam 

jogar jogos de tabuleiro. que permitam melhorar a sua capacidade de concentração.

Promover a construção de dois 

espaços lúdico-pedagógicos como 

forma de complementar as 

aprendizagens dos alunos fora da sala 

de aula - a partir março de 2017

Atividades/Estratégias Metas

Organização e implementação de atividades mais adequadas e proveitosas aos alunos: 

disponibilizar jogos que permitam o desenvolvimento do raciocínio lógico, aumentando a 

capacidade de concentração, tomada de decisões e sentido de responsabilidade.

Melhoria do comportamento e do 

aproveitamento em, pelo menos 30%,  

dos alunos. A partir de setembro 2017

Criação de atividades para maior clareza na aplicação de critérios referentes à distribuição de 

serviço, tendo em conta as capacidades profissionais de cada funcionário, criando 

rmecanismos de regulação da eficácia e da eficiência do exercício de funções Não Docentes.

Criação de  perfis de competências,  

de critérios de distribuição do serviço 

e  de instrumentos de regulação 

interna. A partir de setembro de 2017

MMA © 2011



 Documentos Elaborados e Atas 

 Documentos elaborados e Inquéritos de 

Satisfação.

Documentos elaborados, listas de verificação e 

inquéritos de satisfação.

Construção de um manual de procedimentos.

Simplificação em, pelo menos 50%, 

dos procedimentos administrativos. A 

partir de setembro de 2017.

Criação de instrumentos de regulação do funcionamento da Escola.

Avaliação do funcionamento dos 

órgãos e dos serviços, pelo menos, 

uma vez por ano letivo. A partir de 

setembro de 2017.

Aplicação  do ciclo do PDCA nas atividades de coadjuvâncias nas disciplinas de Matemática e 

de Português de uma turma de 8º ano:implementar a articulação horizontal.

Estruturação do processo de 

coadjuvância desde a planificação até 

à avaliação final. A partir de setembro 

de 2017.

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Motivação e formação dos intervenientes. Dificuldades de financiamento

Regulamento Interno. Gestão e articulação do tempo entre os diferentes intervenientes.

Data de início Data de conclusão

mar/17 Julho de 2018

Recursos humanos envolvidos

Reuniões da equipa operacional com o coordenador com registos e evidências no moodle da 

formação.
Quinzenalmente.

Professores ; Pessoal Não Docente; Alunos; Encarregados de Educação e agentes da 

comunidade educativa.
800 euros

Custos estimados

Contabilização das utilizações de espaços. Final do 3º período.

Registos de opinião.

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Mensalmente, desde o início das atividades. 

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Documentos elaborados pelos diferentes Órgãos da Escola.
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Aplicação de questionários à comunidade educativa sobre as ações de melhoria. Abril de 2018
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2.1. Fichas das ações de melhoria

2.2.3. Ação de Melhoria 3

Estado

Estado atual

Data

Março de 2017 AM por iniciar

Identificação dos principais aspetos a melhorar (fragilidades)

Clarificação da informação do plano anual para cada turma por parte dos conselhos de turma.

Selecionar estratégias eficazes de intervenção junto dos alunos com um elevado grau de insucesso para remediar as dificuldades detetadas.

Identificar as causas do sucesso e do insucesso.

Fomentar hábitos de educação para a saúde.

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo

Melhorar a comunicação entre o DT e o Conselho de Turma sobre o conteúdo do Plano Anual de Turma (PEE - Elaborar pelo menos um projeto por ano de escolaridade cruzando 

conteúdos no mínimo de três disciplinas).

Designação da ação de melhoria

Inovar para construir sucessos

Coordenador da Equipa Operacional Equipa Operacional

Sónia Pimentel 

Coordenadora dos Diretores de turma  - Maria de Fátima Martins

Professor: Cristina Baptista

Alunas - Catarina de Oliveira (8ºA) e Rosa Costa (12ºA)
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Instrumentos de avaliação/Evidências

Planificações das  coadjuvâncias ; Planos de 

aula; Grelha de verificação; pautas de avaliação 

final do período e fichas de avaliação. Horários 

dos Professores. Sumários das aulas.

Planificações da tutoria ; Grelha de verificação; 

Inquérito de grau de satisfação.  

 Grelhas de verificação e Inquéritos do grau de 

satisfação.  

Planificações das disciplinas, Grelha de 

verificação.

Registo de atas das áreas. Grelha de verificação. 

Relatório do NAI.

Consciencializar os EE que podem ser um elemento importante para que os seus educandos possam colmatar as suas dificuldades (PEE - Envolver pelo menos 50% dos 

encarregados de educação nas atividades propostas).

Identificar e colmatar as lacunas do aluno que acentuem o insucesso (PEE - Melhorar os resultados escolares no ensino regular (básico e secundário)).

Atividades/Estratégias Metas

Desenvolvimento das coadjuvâncias nas disciplinas de Português, Matemática e na 

disciplina de Inglês. (7ºA)

Melhorar  os resultados em 15%. A 

partir de março de 2017.

Metas gerais (PAE)

Diminuir o número de alunos com níveis negativos em 10 pontos percentuais, com especial ênfase no sétimo ano de escolaridade, face aos resultados alcançados no ano letivo 

transato, em que a percentagem foi de 54,2%, de acordo com análise das pautas.

Implementação de tutorias para os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem e 

integração na escola.

Melhorar os resultados dos alunos  

no final de cada período em 10%. A 

partir de março de 2017.

Organização de Salas de Estudo -  criar uma bolsa de pessoal docente de diferentes 

disciplinas a quem os alunos se possam dirigir para esclarecimento de dúvidas. 

Melhorar em 10% os resultados dos 

alunos no final de cada período. A 

partir de setembro de 2017.

Implementação e seleção de práticas inovadoras  conducentes ao aumento de sucesso- em 

cada Departamento fazer um levantamento das estratégias que promoveram o sucesso e 

torná-las como modelos de atuação. Cada Departamento deve definir estratégias de 

recuperação de Alunos com maior insucesso, articulando-se com os diferentes agentes da 

comunidade educativa que possam contribuir para a promoção do sucesso  e propondo 

atividades de substituição e de acompanhamento de alunos com problemas de 

comportamento e de aproveitamento com Professores das áreas disciplinares e técnicos 

do GAAF 

Duas sessões de partilha de boas 

práticas em cada ano letivo, com 

sistematização de exemplos de 

sucesso. A partir de setembro de 

2017.

Uma sessão de trabalho, entre os  

docentes dos grupos de 

recrutamento/departamentos 

curriculares envolvidos, por período 

letivo. A partir de setembro de 2017.

Concretização de metodologias inovadoras que fomentem o trabalho colaborativo com 

reflexo direto nas dinâmicas de sucesso: implementar a articulação horizontal e vertical
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Planificações das disciplinas. Registo de atas dos 

CT. Grelha de verificação.

 Grelha de verificação, Inquérito de grau de 

satisfação.  

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Análise do grau de sucesso dos alunos envolvidos. Final do ano letivo

Reuniões da equipa operacional com o coordenador com registos e evidências no moodle 

da formação.
Duas reuniões por mês.

Contabilização de aulas realizadas com recurso a metodologias inovadoras. Final do ano letivo

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Colaboração e disponibilidade do pessoal docente. Incompatibilidade horária dos professores.

Restruturação do funcionamento de cada Conselho de Turma - deve definir os pontos 

fortes e fracos do desempenho dos Alunos, tendo que, por período letivo, definir 

oportunidades de melhoria, formas de regulação das ações de intervenção pedagógica e 

didática, processos de reajustamento e formas de avaliação do seu impacto nos resultados 

finais.

Uma sessão de trabalho, entre os 

docentes dos grupos de 

recrutamento/departamentos . A 

partir de setembro de 2017.

curriculares envolvidos, por período 

letivo.

Criação um gabinete de apoio ao aluno (constituido por professores, assistente social, 

psicóloga)

Melhoria, em 40%, do 

comportamento dos alunos -.A partir 

de setembro de 2017.

Aplicação de questionários à comunidade educativa sobre as ações de melhoria. Abril de 2018

mar/17 Julho de 2018

Data de início Data de conclusão

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Corpo docente da Essl. Sem custos relevantes

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Motivação do pessoal docente.
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2.1. Fichas das ações de melhoria

2.2.4. Ação de Melhoria 4

Identificação dos principais aspetos a melhorar (fragilidades)

Elevado índice de indisciplina.

Gerir e melhorar os processos de ensino e aprendizagem.

Promover o trabalho transversal.

Ausência de supervisão da prática letiva.

Estado atual

Data Estado

Março de 2017 AM por iniciar

Designação da ação de melhoria

 Gerir e melhorar os processos de ensino e aprendizagem

Coordenadores da Equipa Operacional Equipa Operacional

 Maria José Gonçalves ; Manuel Sousa Fernandes

Órgão Diretivo – José Filipe Rosado e Silva

Docentes – Rogério Mendonça; Manuel Pinheiro; Fátima Fernandes; Fernando 

Martinho.

E.E.- A designar em setembro de 2017

Aluno- A designar em setembro de 2017

PND- A designar em setembro de 2017
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Instrumentos de avaliação/Evidências

.Fichas de controle de presenças. Registo da 

atividade desenvolvida.

Registos de incidentes críticos; relatórios e atas 

dos conselhos de turma.

   Registo de presenças nas reuniões com os 

representantes dos E. E. e dos membros da 

Associação de Estudantes; Atas síntese das 

reuniões.

Objetivos da ação de melhoria e articulação com o Projeto Educativo

Metas gerais (PAE)

Reduzir em pelo menos em 40% as situações de indisciplina, sendo que no ano transato se verificaram 102 participações disciplinares aos diretores de turma e levantamento de 

seis processos disciplinares relativamente a todos os alunos do terceiro ciclo.

Melhorar o comportamento dos alunos na sala de aula de modo a aumentar o seu desempenho escolar (PEE - Promover uma disposição favorável à aprendizagem, à formação 

contínua, investindo na formação de Pessoal Docente e na melhoria de comportamento dos alunos na sala de aula).

Envolver os Encarregados de Educação no processo ensino aprendizagem dos seus educandos (PEE - Fomentar a participação dos Encarregados de Educação e da família na vida 

dos seus educandos, diversificando os mecanismos de aproximação).

Mobilizar os docentes para o trabalho colaborativo entre pares (PEE - Promover um clima de trabalho colaborativo em toda a comunidade escolar).

Criação de diversos clubes que aumentem a capacidade de concentração dos alunos, 

melhorando, assim, o seu desempenho e comportamento em sala de aula:

* Oficina de teatro

* Oficina de música

* Criação do clube da academia

* Desporto escolar

10% dos alunos envolvem-se em 

atividades dos clubes.  A partir de 

setembro 2017

Atividades/Estratégias Metas

Apoio a grupos de alunos mais vulneráveis e com comportamentos disruptivos:

* Criar um Gabinete de Apoio ao Aluno e Família (GAAF)

* Formação ao Pessoal Docente e Pessoal Não Docente

Constituição de  uma bolsa de 

professores  e de técnicos que, de 

forma permanente, apoiem alunos 

em contextos disruptivos.  Redução 

em 40% das situações de indisciplina. 

A partir de setembro 2017

Envolvimento dos  conselhos de turma com os pais e encarregados de educação e a 

associação de estudantes em um mínimo de três ações concertadas para a resolução dos 

problemas de indisciplina e garantir o cumprimento do regulamento interno.

* Reuniões conjuntas;

* Presença de pais na sala de aula como exemplos profissionais.

Operacionalização reuniões mensais 

com a Associação de Estudantes e 

com os representantes dos E. E  das 

turmas com problemas de 

indisciplina para debater  propostas 

para a solução dos problemas.  A 

partir de setembro 2017
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Caraterizaçãoda turma;  Planificação da aula de 

Formação Cívica;  Planificação de atividades a 

realizar fora da sala de aula propostas pelos 

Professores titulares das disciplinas;  Lista de 

verificação das atividades.

Atas de Área Disciplinar; Grelhas de observação 

de aulas; Instrumento de reflexão sobre aula 

observada.

Revisão e avaliação da ação pela Equipa Operacional

Março de 2017 Julho de 2018

Professores; Assistentes operacionais; técnicos especializados (GAAF) De momento não é possível quantificar os custos.

Recursos humanos envolvidos Custos estimados

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Contabilização do número de ocorrências. Mensalmente

Data de início Data de conclusão

Constrangimentos
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Adequações dos horários dos alunos (4ª feira à tarde) para participação dos alunos nas 

atividades extracurrilares.

Adequações dos horários dos professores.

Insuficiência de assistentes operacionais.

Incumprimento do regulamento interno.

Organização de pares de Docentes da 

mesma  Área Disciplinar e (ou) turma 

para cooperarem na definição de 

práticas letivas mais adequadas ao 

grupo/turma. Observação de aulas 

entre pares. Setembro de 2017.

OBS: neste momento não é possível 

quantificar o  número de pares. 

Promoção da  supervisão da prática letiva em sala de aula, como estratégia formativa e de 

desenvolvimento profissional dos docentes, com reflexo na qualidade do processo de 

ensino e de aprendizagem:

* Elaboração de um instrumento de observação da prática letiva focalizado  das questões 

relacionadas com a diferenciação pedagógica e com as metodologias de ensino ativas e 

estimulantes para os alunos.                                                                                                                      

* Discussão, nos departamentos curriculares, e aprovação, no Conselho Pedagógico do 

instrumento de observação da prática letiva.                                                                

* Observação da prática letiva, entre pares, nas disciplinas de Português, Matemática.                                                                                                                                    

* Realização de sessões de trabalho entre observadores/observados, destinados à 

identificação de boas práticas e à melhoria de outras menos bem conseguidas através do 

peenchimento de um instrumento criado para o efeito.                                                                                                                                                                                    

Renovação das práticas dentro  e fora da sala de aula com vista ao incremento de 

metodologias ativas no ensino e nas aprendizagens, em particular as que relevam a 

dimensão experimental, a resolução de problemas e a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação no quotidiano da sala de aula, reforçando práticas educativas 

em turmas heterogéneas e com problemas de indisciplina.

Redução da indisciplina em 20%, 

reduzindo também em 20% o 

número de incidentes críticos.  

Aumento da motivação e do sucesso 

na turma   B do 7º Ano . A partir de 

março de 2017

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)
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Contabilização do número de presenças nas diferentes atividades. Mensalmente

Reuniões da equipa operacional com o coordenador com registos e evidências no moodle 

da formação
Quinzenalmente, 3ª Feiras às 17:30.

Aplicação de questionários à comunidade educativa sobre as ações de melhoria. Abril de 2018
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