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PLANO DE MELHORIA 

1. Contextualização 

O presente Plano de Melhoria resulta do processo de avaliação externa da Escola Secundária Ferreira 

Dias (ESFD), que decorreu nos dias 17,18 e 19 de novembro de 2104, identificando e objetivando as 

necessidades e dificuldades da Instituição. 

Define e implementa as estratégias que visam aumentar a eficácia do serviço prestado pela Escola e 

prevê a avaliação das estratégias e dos resultados alcançados. 

O Plano de Melhoria da ESFD dá prioridade à resolução de problemas sentidos pela organização e visa 

promover a melhoria dos processos educativos, aumentando a eficácia dos mesmos. 

Este Plano, discutido com os representantes da Comunidade Educativa, resulta de um amplo 

envolvimento e motivação de todos e considera os relatórios de avaliação interna e externa (IGEC) que 

reconhecem três áreas sobre as quais devem incidir as ações de melhoria: o sucesso escolar e 

educativo, a organização e gestão pedagógica e a cultura de supervisão pedagógica.  

O Plano direciona-se neste sentido e procura contemplar áreas de intervenção diversificadas, coerentes 

e relacionadas entre si, sendo flexível e passível de reformular os meios e estratégias. 

Conscientes de que é nos resultados que confluem os restantes domínios da avaliação da Escola, 

designadamente a prestação de serviço educativo e a liderança e gestão, faz sentido que entre os três 

domínios sejam estabelecidas correlações de causa-efeito que nos permitam evoluir para a melhoria do 

sucesso escolar e educativo que conduzirá à melhoria dos resultados pretendida. 

Assim, o presente Plano de Melhoria está contextualizado nos pontos fortes e nas áreas em que devem 

incidir as ações de melhoria diagnosticadas pela avaliação, bem como nas potencialidades e nos 

constrangimentos existentes. 

 

Pontos fortes: 

Salientam-se os seguintes pontos fortes no desempenho da Escola:  

 O desenvolvimento de vários projetos promotores da interação com a comunidade local e com 

reflexos positivos na formação integral dos alunos;  

 A diversificação da oferta educativa e formativa respondendo à heterogeneidade 

socioeconómica e cultural e às diferentes expetativas da população escolar, com impacto 

positivo no aumento da qualificação dos jovens e dos adultos;  

 A utilização de metodologias experimentais que fomentam o interesse pelo estudo das ciências 

e que propiciam experiências de aprendizagem enriquecedoras;  
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 O estímulo à participação dos alunos em múltiplas iniciativas e projetos que impulsionam a 

melhoria de desempenhos e estimulam a curiosidade científica;  

 A atuação da direção, corresponsabilizando e valorizando os diferentes patamares de liderança, 

numa lógica de indução de melhoria organizacional;  

 A agilização dos circuitos de comunicação interna e externa, bem como a sistematização dos 

procedimentos internos, com efeitos positivos ao nível do planeamento e da gestão.  

 

Áreas onde devem incidir as melhorias: 

As áreas onde a Escola deve incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as seguintes:  

 O incentivo de uma interação positiva entre os agentes educativos que possibilite um clima de 

escola favorável à vinculação e aquisição de competências emocionais facilitadoras do sucesso. 

 A definição de estratégias articuladas nas disciplinas com menores índices de sucesso e em que 

os alunos revelam mais dificuldades, designadamente através da generalização de práticas de 

diferenciação pedagógica, de forma a haver reflexos na melhoria das aprendizagens e dos 

resultados;  

 A consolidação de ações de articulação curricular, planeadas estrategicamente, de modo a 

assegurar uma maior sequencialidade das aprendizagens e um impacto crescente na melhoria 

dos resultados;  

 O investimento em mecanismos sistemáticos de supervisão da atividade letiva em sala de aula e 

na partilha de boas práticas, enquanto estratégia de formação pedagógica para a melhoria das 

aprendizagens e dos resultados;  

 A generalização da vertente formativa da avaliação a fim de melhor adequar as planificações e 

as medidas de promoção do sucesso escolar às dificuldades de aprendizagem identificadas;  

 O reforço de mecanismos explícitos e estruturados de monitorização sistemática dos processos, 

que sustentem, de forma consequente, as tomadas de decisão ao nível da melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos, da gestão das atividades e das práticas profissionais.  

 

Potencialidades: 

  Dinâmicas organizativas; 

 Desenvolvimento de vários projetos promotores da interação com a comunidade local; 

 Abrangência e diversificação de parcerias e protocolos com outras entidades; 

 Bom relacionamento com a Autarquia local; 
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 Aposta na diversidade das ofertas educativa e formativa. 

 

Constrangimentos: 

 Extensão dos currículos face ao número de horas letivas definidas; 

 Desarticulação temporal dos conteúdos programáticos das várias disciplinas ao longo do ciclo de 

estudos; 

 Elevado número de alunos por turma e sua heterogeneidade; 

 Falta de equipamento nas salas e laboratórios da Escola; 

 Limitações da prática desportiva pela interdição dos espaços que se encontram em situação de 

risco para os utentes; 

 Constantes alterações impostas pelos normativos legais; 

 Avançado estado de degradação em que o edifício escolar se encontra. 

 

2. Plano da Ação 

As ações de melhoria foram priorizadas pela combinação de três critérios - impacto, capacidade e 

satisfação – considerando a capacidade da ESFD em as implementar num determinado período de 

tempo, bem como na capacidade de mobilizar os recursos necessários, tendo sempre em conta o 

impacto que cada ação de melhoria irá ter no desempenho da Escola e o que poderá contribuir para a 

melhoria da satisfação da comunidade escolar. 

Os pontos fortes constituem referências no planeamento e gestão do serviço prestado pela ESFD e 

serão objeto de acompanhamento tendo em vista a sua manutenção e/ou aperfeiçoamento. 

Os aspetos a melhorar, apontados na sequência dos processos de avaliação (interna e externa), 

constituem-se como desafios para a ESFD e organizam-se em torno de três áreas prioritárias: 

 Resultados Escolares 

 Organização e gestão pedagógica 

 Cultura de supervisão pedagógica 

As prioridades de melhoria respondem, assim, às propostas formuladas pelos processos de avaliação 

interna e externa, tendo sido ponderado o impacto pretendido com cada uma das ações, bem como 

com a capacidade de mobilizar os recursos necessários à sua implementação para cumprir os 

objetivos pretendidos. 
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Ações/estratégias Responsáveis Avaliação/Indicadores 

Proporcionar apoios diversificados, em 
pequenos grupos, nas disciplinas de maior 
insucesso: 

- por grupos de nível; 

- por áreas temáticas. 

Professores das disciplinas 

Taxa de recuperação dos 
resultados por disciplina; 

Grau de satisfação dos alunos; 

Frequência dos apoios. 

Criar o Núcleo de Apoios Educativos (NAE) 
e o respetivo coordenador. 

Coordenador do NAE 
Eficácia, traduzida nos 

resultados. 

Potenciar as valências da Biblioteca 
Escolar e equipar este espaço com os 
materiais em falta. 

Professora Bibliotecária 
Relatórios estatísticos 

trimestrais. 

Implementar práticas de diferenciação 
pedagógica, adequando-as aos alunos de 
forma a compromete-los nos processos 
de ensino e de aprendizagem. 

Coordenadores de 
Departamento/Delegados de 
Grupo Disciplinar/Ano/Nível 

e Professores 

Cumprimento das planificações; 

Registo/avaliação do doc. 29 
(DT). 

Reforçar a coadjuvância/codocência/ 
parceria em turmas numerosas ou 
heterogéneas, nas disciplinas em que se 
revele necessário. 

Diretor 

Coordenador de Departamento 

Relatório do Coordenador de 
Departamento 

Otimizar metodologias, critérios, 
modalidades e instrumentos de avaliação. 

Criar um bloco comum em cada grupo 
disciplinar para trabalho cooperativo. 

Departamentos Curriculares 

Atas das reuniões  

Reflexão da eficácia dos 
instrumentos produzidos. 

Promover atividades de enriquecimento 
curricular. 

Coordenadores dos Projetos 

Relatórios, 

Grau de satisfação da 
comunidade educativa. 

Responsabilizar Pais/EE no 
acompanhamento e monitorização das 
aprendizagens dos seus educandos. 

Associação de Pais e EE 

Pais/EE 

Professores 

DT 

Grau de participação dos 
Pais/EE na Escola 

APEE; Pais Representantes de 
Turma; 

Relatório da APEE. 

Reconhecer o mérito dos alunos 
envolvidos nas várias atividades da 
Escola. 

Conselho de Turma 

Coordenador do NAE 

Coordenador dos Projetos 

Diretor 

Número de averbamentos e de 
certificados atribuídos. 

Reforçar os mecanismos explícitos e 
estruturados de monitorização 
sistemática dos processos que sustentam 
a melhoria dos resultados dos alunos. 

DT 

Pais e EE 

Ficha de avaliação intercalar e 
entrega do destacável ao DT. 

Ficha de auto-avaliação (aluno) 

PRIORIDADE 1: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o Sucesso Escolar e Educativo 

META: Melhorar os resultados internos e externos em todos os anos de 

escolaridade. 
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Ações/estratégias Responsáveis Avaliação/Indicadores 

Articular o desenvolvimento das 
actividades do PAA nos Conselhos de 
Turma, tendo em vista a elaboração do 
PATT 

Conselhos de Turma 
Atas dos Conselhos de Turma; 

Doc. 33 da DT; PATT. 

Reforçar as actividades curriculares e 
extracurriculares interdisciplinares 

Coordenadores de 
Departamento/Delegados 

Relatórios dos Coordenadores 
de Departamento 

Elaborar, em equipa, os instrumentos de 
avaliação sumativa (testes, indicadores e 
critérios de correcção, cotações) 

Professores Taxas de resultados obtidos 

Criar condições que promovam a 
cooperação entre docentes, de modo a 
potenciar o conhecimento científico e 
pedagógico de cada um em benefício da 
qualidade de ensino/Escola. 

Diretor 

Direção 

Coordenadores 

Delegados 

Taxas de resultados obtidos 

Inquéritos de níveis de 
satisfação 

Criar condições que promovam a 
cooperação entre assistentes 
operacionais, de modo a potenciar o 
conhecimento técnico e pedagógico de 
cada um em benefício da qualidade da 
Escola. 

Diretor 

Direção 

Coordenador dos Assistentes 
Operacionais 

Inquéritos de níveis de 
satisfação 

Criar condições que promovam a 
cooperação entre Funcionários 
Administrativos, de modo a potenciar o 
conhecimento técnico e administrativo 
de cada um em benefício da qualidade da 
Escola. 

Diretor 

Direção 

Chefe dos Serviços 
Administrativos 

Inquéritos de níveis de 
satisfação 

Desenvolver um clima de Escola 
facilitador do desenvolvimento da 
autoconfiança, através de uma 
comunicação eficaz, para atingir as metas 
programadas. 

Diretor 

Direção 

Coordenadores 

Delegados 

Chefe dos Serviços 
Administrativos 

Coordenador dos Assistentes 
Operacionais 

Inquéritos de níveis de 
satisfação 

Reforçar os mecanismos explícitos e 
estruturados de monitorização 
sistemática dos processos que sustentam 
a melhoria da gestão das atividades. 

Professores Taxas de resultados obtidos 

 

PRIORIDADE 2: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a Organização e Gestão Pedagógica 

META: Favorecer o trabalho colaborativo e o desenvolvimento profissional dos 

docentes e não docentes 
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Ações/estratégias Responsáveis Avaliação/Indicadores 

Planificar atividades de reflexão sobre as 
práticas pedagógicas centradas na sala de 
aula. 

Coordenadores de 
Departamento e Delegados de 

disciplina 
Atas das reuniões. 

Exercer supervisão para a melhoria da 
prática pedagógica, valorizando hábitos 
de partilha entre docentes. 

Coordenadores de 
Departamento e Delegados de 

disciplina 
Atas das reuniões. 

Aplicar uma Framework da Prática 
Pedagógica, Implicando os alunos nos 
resultados da Escola e na participação 
cívica em modelos de melhoria da escola. 

Diretor e Comissão de Avaliação 
Interna (CAI) 

Inquéritos. 

Relatório da CAI. 

Realizar worshops para treino de práticas 
de diferenciação pedagógica e de 
articulação curricular. 

Professores 

Centro de Formação 
NOVAFOCO 

Inquéritos de níveis de satisfação 

Reforçar os mecanismos explícitos e 
estruturados de monitorização sistemática 
dos processos que sustentam a melhoria 
dos resultados das práticas profissionais. 

Diretor 

Coordenadores de 
Departamento/Delegados de 

Disciplina 

Professores 

Alunos 

Fichas de autoavaliação dos alunos, com 
campo aberto para apreciação crítica da 

prática letiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDADE 3: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver uma cultura de Supervisão para a Melhoria 

da prática Pedagógica 

META: Contribuir para uma melhoria contínua de cada professor. Disponibilizar 

uma ferramenta de autorregulação ao docente, com vista a incentivar a reflexão 

sobre as práticas pedagógicas centradas na sala de aula. 
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3. Intervenientes 

As ações planeadas, que consubstanciam o presente Plano de Melhoria, exigem uma intervenção 

alargada de todas as estruturas educativas e de supervisão pedagógica da ESFD. São responsáveis pela 

sua operacionalização, os intervenientes indicados nos quadros anteriormente apresentados. 

 

4. Recursos 

Este Plano foi traçado com base no profundo conhecimento dos recursos existentes e das dinâmicas 

organizacionais da Escola, que poderão ser potenciadas para a melhoria. Poderão ainda ser adquiridos 

e/ou acionados outros recursos, em função da gestão e avaliação dos processos de melhoria. 

 

5. Calendário 

O Plano de Melhoria tem como horizonte o ano letivo de 2016/2017, correspondente aos dois últimos 

anos do mandato do Diretor, justificando-se pela amplitude e natureza das ações, cujos objetivos são, 

sobretudo, de médio e longo prazo. Considera-se que este período é essencial para se proceder à 

implementação e avaliação do Plano e à aferição do impacto pretendido. 

 

6. Desenvolvimento Estratégico do Plano 

O desenvolvimento do Plano pressupõe, como já foi referido, o envolvimento de toda a comunidade 

educativa, integrando a agenda da organização escolar nas suas diversas estruturas. 

 

7. Monitorização 

Cada ação de melhoria tem uma equipa responsável pela sua implementação, monitorização e 

avaliação, conforme referido nas grelhas de prioridades do plano de Ação.  

A monitorização é um procedimento de controlo sistemático dos processos que sustentam de forma 

consequente a melhoria dos resultados pretendida, implicando o recurso a mecanismos explícitos e 

estruturados em articulação com as ações/estratégias definidas. 

A monitorização será efetuada de acordo com o calendário escolar, no final do primeiro e segundo 

períodos, respeitando os indicadores acima referidos.  

Sempre que necessário, reveem-se e reformulam-se procedimentos e estratégias. 

Os Pontos que foram considerados como Fortes devem também ser objeto de acompanhamento, de 

modo a reforçar a vantagem competitiva e a sustentabilidade dos esforços já realizados.  
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8. Avaliação 

Efetuada no final de cada ano letivo e no final da vigência do mandato do Diretor. 

 

9. Conclusão 

A melhoria das práticas pedagógicas é um processo contínuo, que implicará todo um trabalho 

demorado de motivação, consciencialização e de assimilação por parte dos professores, para que 

hábitos longamente enraizados sejam modificados e possam conduzir ao sucesso educativo. 

 A marcação, nos horários dos professores, de 45 minutos da sua componente não letiva, à mesma 

hora, para permitir o trabalho cooperativo, a partilha de boas práticas e o desenvolvimento de 

estratégias e instrumentos comuns a serem aplicados na sala de aula, tem sido sentida como uma 

necessidade premente para a melhoria do desempenho docente. Ao reunirem com um propósito muito 

técnico e específico, os professores terão a oportunidade de discutir ideias, aferir práticas, delinear 

percursos de autoaprendizagem que se revelarão uma mais valia para a eficácia e a eficiência da 

profissão docente. 

 A aplicação de questionários de satisfação a toda a comunidade educativa, visando analisar a perceção 

que têm das práticas letivas e dos serviços prestados, abrirá as portas a espaços de reflexão, dando a 

conhecer as áreas fortes e as de maior fragilidade da Escola, permitindo a operacionalização de ajustes 

que conduzirão, quer o processo de ensino quer o de aprendizagem, a resultados de maior eficácia e 

sucesso. 

 

O Diretor 

 
(António Tomaz Marques) 

 

Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva  Sintra, 31 de agosto de 2015 

 


