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Objectivo 

É objectivo deste documento apresentar à implementação de Acções de Melhoria na escola 

que contratou os serviços da Another Step, Lda.  

1 Introdução 

O plano de acções de melhoria (PAM) resulta do relatório da auto-avaliação, baseando-se, 

assim, em evidências e dados provenientes da própria escola e, sobretudo, na perspectiva 

da comunidade escolar. O PAM pode ainda incorporar acções de melhoria identificadas no 

Observatório (da Qualidade ou de Satisfação), resultantes das recomendações dos Grupos 

de Reflexão, da Auto-Avaliação da Biblioteca Escolar, bem como do Relatório da Avaliação 

Externa (IGE). 

O PAM a elaborar é determinado pelas acções de melhoria seleccionadas pela Equipa de 

Auto-Avaliação. Este deve conduzir directamente ao plano de acções para melhorar o 

desempenho da escola.  

Depois da apresentação dos resultados da auto-avaliação e das acções de melhoria à 

comunidade educativa, segue-se a criação das equipas que têm de elaborar um plano de 

implementação das AM identificadas, de acordo com um planeamento. Cada AM terá assim 

uma equipa responsável pela sua implementação, e essa equipa é coordenada por uma 

pessoa, o Coordenador da Acção. 

O PAM é um dos principais objectivos da auto-avaliação e as acções que constam do plano 

representam actividades fundamentais para o bom desempenho das pessoas e da própria 

organização. Estas acções, no seu conjunto, representam aquilo que poderá determinar, de 

forma positiva ou negativa, a identificação e o empenho das pessoas nos objectivos de 

melhoria do serviço, assim como mostrar à organização que o esforço que lhes foi solicitado 

ao longo de todo este processo tem, de facto, resultados concretos. 
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2 Estrutura do PAM 

O relatório de auto-avaliação tem como objectivo apoiar a Direcção da escola na 

implementação de um conjunto de acções que permitam melhorar o desempenho 

organizacional, através da definição de um Plano de Acções de Melhoria, contribuindo assim 

para uma maior qualidade, eficiência e eficácia da escola. 

Os Pontos que foram considerados como Fortes devem também ser objecto de 

acompanhamento, de modo a reforçar a vantagem competitiva e sustentabilidade dos esforços 

já realizados.  

Os Aspectos a Melhorar são analisados pela equipa de auto-avaliação e de seguida são 

hierarquizados como acções de melhoria. O PAM é integrado no planeamento estratégico da 

escola (Projecto Educativo e Plano de Intervenção), sendo fundamental a sua divulgação e 

efectiva implementação. 

Vejamos a estrutura do PAM: 

 

Tabela 1 – Estrutura do documento “Plano de Acções de Melhoria” 

Capítulo Descrição 

Identificação da Escola 

Designação e Contactos da Organização 

Nome e contactos do Coordenador da EAA 

Período da Auto-avaliação (diagnóstico CAF) 

Áreas de Melhoria (AM) Lista de sugestões de melhoria agregadas por áreas 

Identificação das AM Lista de acções de melhoria relevantes 

Matriz de prioritização das 
Acções de Melhoria (AM) 

Critérios de prioritização das AM e tabela de ranking  

Visão global do PAM Quadro geral que permite visualizar todo o PAM (cronograma) 

Fichas da AM Fichas para cada AM (planeamento) 
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3 Plano de Acções de Melhoria 

3.1 Identificação da Escola 

 

Tabela 2 – Elementos da escola 

Elementos da Escola Descrição 

Designação da Organização Escola S/3 de Ferreira Dias 

Nome do Coordenador da EAA Fernanda Vieira e Luísa Fernandes 

Contacto do Coordenador 
maria.vieira@mail.ferreiradias.pt 
luisa.fernandes@mail.ferreiradias.pt 
 

Período da Auto-avaliação 

(diagnóstico CAF) 
Ano Lectivo 2009/2010 

 

 

3.2 Áreas de Melhoria 

Identifique as sugestões de melhoria propostas, agregadas por áreas de melhoria: 

 

Tabela 3 – Identificação das Áreas de Melhoria 

Áreas de Melhoria Aspectos a Melhorar
1
 

Comunicação Interna 
 

Melhoria dos processos de comunicação com toda a 
comunidade educativa.  
Divulgação dos Projectos de Desenvolvimento Educativo, 
Prémios e Participações de sucesso obtidas pela Escola.  

Planeamento e 

Estratégia 

Alargamento do conhecimento, por parte da comunidade 

educativa, dos aspectos fundamentais dos documentos 

estruturantes da Escola.  

Implementação de estratégias que visem a apropriação dos 

princípios e objectivos dos documentos estruturantes da 

Escola, por parte de toda a Comunidade Educativa.  

Estratégia de Gestão de 

Recursos Humanos 

Implicação do PND na estratégia de gestão da Escola, para que 

haja mais envolvimento na avaliação dos serviços e no 

desempenho das funções da sua área de responsabilidade.  

Envolvimento dos 

Pais/EE e Alunos na 

Vida da Escola 

  Participação dos Pais/EE e Alunos na vida da Escola,      

 designadamente na elaboração do PAA.  

 

 

 

                                                           
 
1
 Descrição genérica da área em causa e dos aspectos detectados como áreas passíveis de melhoria 

mailto:maria.vieira@mail.ferreiradias.pt
mailto:luisa.fernandes@mail.ferreiradias.pt
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3.3 Identificação das AM 

Identifique, as acções de melhoria (abrangentes e relevantes): 

 

Tabela 4 – Identificação das Acções de Melhoria 

Áreas de Melhoria Acções de Melhoria
2
 

Comunicação Interna 
 

Melhoria dos processos de comunicação interna para 
optimizar a gestão escolar.  

 

Planeamento e Estratégia 
Divulgação dos documentos estruturantes da Escola. 

 

Gestão de Recursos Humanos Envolvimento do PND na Comunidade Escolar. 

Envolvimento dos Pais/EE e 

Alunos na Vida da Escola 

Participação dos Pais / EE e Alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
2
 Indicação do nome da Acção de Melhoria a implementar, que será descrita pormenorizadamente 

mais à frente neste documento 
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3.4 Matriz de prioritização das AM 

3.4.1 Critérios de prioritização das AM 

Descreva o(s) critério(s) de prioritização utilizado(s), tendo em conta a visão e estratégia 
geral da escola (Projecto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Actividades e 
Projecto de Intervenção da Direcção). 

 
O Plano de Acção de Melhorias foi elaborado com base no Projecto Educativo de Escola 
(PEE), no Projecto de Intervenção da Direcção (PI) e Relatório da Avaliação Externa 
(IGE) e o Relatório de Avaliação da “Another Step”. 
  
No Projecto Educativo de Escola foi tido em conta:  
 
A Missão  

“Promover o sucesso educativo numa Escola de qualidade”  

 
A Visão  

“ Consolidar o estatuto de Escola de referência, centrada na qualidade e rigor do processo de 
ensino e aprendizagem e na formação para a cidadania”  

 
 
Valores estratégicos:  
 

A integração, como pressuposto de uma identidade da escola inserida no contexto local, 
através do conhecimento e respeito pelos valores tradicionais e vocações específicas e 
aberta às dinâmicas de mudança, consubstanciadas nos desafios de uma sociedade 
multicultural de informação e conhecimento;  

O pluralismo, através do respeito pela autonomia, pelos valores democráticos e de 
participação alargada, com base no funcionamento de estruturas participadas pela 
comunidade educativa;  

Uma imagem positiva, assente num clima de escola que contemple um bom ambiente de 
trabalho, no plano dos recursos educativos, no funcionamento das estruturas e no 
relacionamento interpessoal e que potencie os afectos e o sentimento de pertença e afiliação 
face à Escola;  

A abertura da Escola ao meio, num quadro alargado de intercâmbio de conhecimentos, 

saberes, experiências e serviços, com benefício mútuo;  

A avaliação, como uma cultura formativa de escola, através do recurso a diferentes 
estratégias de monitorização do desempenho, com enfoques específicos ou globais, que 
tenham como objectivo reforçar a auto-estima institucional e melhorar os níveis de eficácia e 
eficiência.  

 

No que diz respeito ao Projecto de Intervenção, foram tidos em conta os seguintes 
objectivos:  
 
Promover uma cultura de Escola, de participação e de responsabilização colectiva. 
 
Facilitar a comunicação entre as diversas estruturas e toda a comunidade educativa. 
 
 
Mobilizar o PND para uma maior identificação com o PE e conhecimento da Missão e Visão 
da escola. 
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Relativamente ao relatório da IGE foi considerada: 
 
 A divulgação pouco abrangente dos resultados da autoavaliação da escola, como limitação 
dos esforços de aperfeiçoamento e sustentabilidade do progresso. 
 
 
 Com base nos resultados do relatório da Another Step e da utilização do modelo CAF 
considerou-se:  
 
A necessidade de implementar uma metodologia de auto regulação da avaliação interna. 
A identificação de áreas de melhoria. 
A elaboração de um Plano de Acções.  
. 

 

 

3.4.2 Tabela de prioritização das AM 

Uma das formas para prioritizar as AM consiste em combinar três critérios: impacto, 

capacidade e satisfação.  

Deste modo, as acções de melhoria são prioritizadas de acordo com a capacidade da escola 

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 acção de 

melhoria irá ter no desempenho da escola e o que poderá contribuir para a melhoria da 

satisfação da comunidade escolar. 

 

Tabela 5 – Pontuação a usar na prioritização das AM 

Níveis a usar para 
pontuar cada AM 

Nível Baixo  
(0 pontos) 

Nível Médio  
(3 pontos) 

Nível Elevado  
(5 pontos) 

Impacto 

É improvável que tenha 
impacto em qualquer 
objectivo da organização 
ou indicador de 
desempenho 

Terá um impacto em 
pelo menos um 

objectivo da 
organização ou 
indicadores de 
desempenho 

Terá um impacto 
significativo em mais 
do que um objectivo 
da organização ou 
indicadores de 
desempenho 

Capacidade 

Improvável de ser 
implementada no curto 
prazo; requer um número 
significativo de recursos 
que a organização não 
possui 

É possível 
implementar no 
curto prazo; requer 
um número razoável 
de recursos 

Pode ser 
implementada no 
curto prazo; requer 
recursos que a 
organização possui 
ou irá possuir a curto 
prazo 

Satisfação 
Improvável impacto na 
satisfação da comunidade 
escolar 

A acção tem impacto 
indirecto na melhoria 
da satisfação da 
comunidade escolar 

A acção tem impacto 
directo da satisfação 
da comunidade 
escolar 
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Use o quadro seguinte para estabelecer a prioridade das AM, de acordo com os critérios 

estabelecidos: 

Tabela 6 – Prioritização das Acções de Melhoria
3
 

Prioridade 
Acção de Melhoria 
(identificadas na 

Tabela 4) 

Impacto 
(a) 

Capacidade 
(b) 

Satisfação 
(c) 

Pontuação 
(a x b x c) 

1 

Melhorar os processos 
de comunicação interna 
para optimizar  a gestão 
escolar. 

 

5 5 5 125 

2 

Divulgação dos 
documentos 
estruturantes da Escola. 

 

5 3 3 45 

3 

Envolvimento do Pessoal 
Não Docente na 
Comunidade Escolar 

 

3 3 3 27 

3 
Participação dos Pais/EE 
e Alunos 

 
3 3 3 27 

 

 

                                                           
 
3
 Depois de Preenchida a tabela, deverá ser seleccionada na íntegra, ir ao menu “Ferramentas da 

Tabela” -> “Esquema” seleccionar  e escolher OK. A tabela fica automaticamente ordenada.  
(opção disponível no Microsoft® Office® Word® 2007) 
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3.5 Visão global do PAM 

Preencha, o quadro relativo ao cronograma de actividades: 

 

Tabela 7 – Cronograma do PAM 

Prioridade AM 
Responsável pelo 

Projecto 
Data prevista  

para conclusão 
Cronograma temporal da actividade  

(assinalar com "X") 
Estado

4
 

    J F M A M J J A S O N D  

1.  

Melhorar os 

processos de 

comunicação 

interna para 

optimizar  a gestão 

escolar.  

Coordenador do Gabinete 

de Comunicação 

 

15 de Julho de 2011 x x x x x x x       

2.  

Divulgação dos 

documentos 

estruturantes da 

Escola. 

Direcção 

 
15 de Julho de 2012 x x x x x x x       

3.  

Envolvimento do 

Pessoal Não 

Docente na 

Comunidade 

Escolar 

Direcção 

 
15 de Julho de 2011 x x x x x x x       

4.  
Participação dos 

Pais/EE e Alunos 

 

Órgãos de Gestão 

 
15 de Julho de 2012 x x x x x x x       

 

 Data: 19 de Janeiro de 2011 

 

                                                           
 
4
 Utilizar uma cor, de acordo com a legenda. 
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3.6 Ficha da Acção de Melhoria  

A tabela seguinte descreve os campos exigidos para cada AM: 

 

Tabela 8 – Descrição da Ficha da Acção de Melhoria 

Título Descrição 

Designação da Acção de Melhoria Título da Acção de Melhoria
5
 

Coordenador da Acção Pessoa responsável pela acção 

Equipa operacional 
As pessoas identificadas para desenvolver e implementar a 

acção 

Critério dominante da CAF Critério da CAF onde foi identificada a AM 

Descrição da acção de melhoria Descrição da AM 

Objectivo(s) da acção de melhoria  O que se pretende efectivamente obter com a aplicação da AM 

Actividades a realizar 
Descrição da forma como a AM será implementada, indicando as 

acções/actividades a realizar neste âmbito 

Resultado(s) a alcançar As metas ou indicadores utilizados para a implementação da AM 

Factores críticos de sucesso 
As condições necessárias e suficientes para que os objectivos 

sejam atingidos 

Constrangimentos 
O que pode influenciar negativamente a concretização dos 

objectivos estabelecidos 

Datas de início e conclusão 
Datas em que a implementação da AM se deve iniciar e deve 

estar totalmente concluída 

Recursos humanos envolvidos As pessoas necessárias para implementação da AM 

Custos estimados Os custos envolvidos na implementação da AM 

Revisão e avaliação da acção 

Os mecanismos/suportes
6
 e as datas para monitorização do 

progresso da AM de forma a assegurar a implementação da 

Acção conforme previsto e, se necessário, efectuar correcções 

 

 

                                                           
 
5
 Sugere-se que o nome da Acção de Melhoria seja precedido do número do critério a que a mesma 

diz respeito. 
6
 Ex: questionário, entrevista, relatórios, etc. Em qualquer caso, se possível, anexar uma ficha/grelha 

de avaliação da AM. 
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FICHA DE ACÇÃO DE MELHORIA N.º 1 

Designação da Acção de Melhoria 

 
Melhorar os processos de comunicação interna para optimizar a gestão escolar.  

 

Coordenador da Acção Equipa operacional 

 
Coordenadores do Gabinete de 
Comunicação: Ana Ramos  
 Osvaldo Castanheira 
 

Leonídia Cunha 
Ana Paula Cunha 
Fernanda Vieira 
Luísa Fernandes 
Vanda Pereira 

Critério dominante da CAF  

 
Liderança 
 

Descrição da acção de melhoria 

 
Pretende-se melhorar os processos de comunicação interna, formal e informal, com toda a 
comunidade educativa. 

 

Objectivo(s) da acção de melhoria 

 
Promover a comunicação interna; 
Dar a conhecer a todos os elementos da comunidade educativa as informações/deliberações 
emanadas pelos órgãos de gestão. 
Utilizar a plataforma moodle nos processos de comunicação interna. 
 

Actividades a realizar 

 
Renovar a campanha de divulgação e utilização do correio electrónico e da página da escola; 
Enviar toda a informação de carácter oficial e institucional por correio electrónico para os 
professores e funcionários; 
Articular o correio institucional com o correio pessoal de cada elemento da Comunidade Escolar; 
Optimizar a utilização da plataforma moodle; 
Efectuar reuniões trimestrais com o pessoal não docente; 
Promover momentos de convívio na comunidade escolar. 

 

Resultado(s) a alcançar 

Até ao final do ano lectivo de 2010/11: 
Conseguir, em média, que 85% do total dos docentes e não docentes utilizem o correio electrónico       
oficial da escola; 
Envolver os diferentes actores da comunidade educativa em projectos comuns. 

Através da divulgação em todas as reuniões de professores e do envio pelo correio electrónico oficial, 
de todos os documentos (recibos de vencimento, boletins informativos, …). 

Factores críticos de sucesso Data de início 

 
O forte empenhamento da gestão de 
topo;  
A colaboração e disponibilidade de 
toda a comunidade educativa. 

 

 
Início de 2011 

Constrangimentos Data de conclusão 

Resistência da Comunidade Escolar 
em usar o correio electrónico; 
Disponibilidade de tempo comum 
face aos horários de trabalho. 

Final do ano lectivo 2010/2011 
 

Recursos humanos envolvidos  Custos estimados 
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Comunidade Educativa 
 

Não se aplica 

Revisão e avaliação da acção  

 
Avaliação final da utilização dos meios de comunicação disponíveis e das dificuldades 
diagnosticadas: 

Aplicação de um questionário, no final do ano, para avaliar o grau de satisfação na utilização dos 
meios disponíveis; 
Análise dos níveis de participação nas reuniões realizadas com o pessoal Não Docente; 
Análise da estatística de utilização do correio institucional no final do ano lectivo, por comparação 
com o ano lectivo anterior. 
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FICHA DE ACÇÃO DE MELHORIA N.º  2 

Designação da Acção de Melhoria 

 
Divulgação dos documentos estruturantes da Escola: Projecto Educativo (PE), Regulamento Interno 
(RI), Projecto Curricular de Escola (PCE) e Plano Anual de Actividades (PAA). 

 

Coordenador da Acção Equipa operacional 

 
Leonídia Cunha 
Ana Paula Cunha 

Coordenadores dos Directores de Turma 
Delegados de Grupo Pedagógico 
Representantes dos Encarregados de Educação 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
Associação de Estudantes 

Critério dominante da CAF  

 
Planeamento e Estratégia 
 

Descrição da acção de melhoria 

 
Pretende-se divulgar os documentos estruturantes da Escola 

 

Objectivo(s) da acção de melhoria 

 
Alargar o conhecimento por parte da comunidade educativa, dos aspectos fundamentais dos 
documentos estruturantes da Escola; 
Implementar estratégias que visem a apropriação dos objectivos e princípios dos documentos 
referidos, por parte da comunidade educativa. 
 

Actividades a realizar 

 
Divulgação em apresentações electrónicas dos documentos estruturantes da Escola; 
Elaboração de posters com os princípios e objectivos orientadores da missão e visão da Escola; 
Criação do Dia da Escola. 

 

Resultado(s) a alcançar 

 
Conhecimento dos documentos por 80% dos actores da Comunidade Educativa. 
 

Factores críticos de sucesso Data de início 

 
A colaboração e disponibilidade de 
toda a comunidade educativa. 

 

 
Início de 2011. 

Constrangimentos Data de conclusão 

 
Grande diversidade de informação 
diária por múltiplos processos. 

 

 
Final do ano lectivo 2011/2012 

Recursos humanos envolvidos  Custos estimados 

 
Comunidade Educativa 
 

500 euros 
Divulgação através de: 
          Elaboração de cartazes; 
          Apresentações Electrónicas;  
          Fotografias; 
          Fotocópias;                                                                  

Revisão e avaliação da acção  

 
Avaliação dos níveis de adesão e participação; 
Aplicação de um questionário para a avaliação dos níveis de satisfação; 
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FICHA DE ACÇÃO DE MELHORIA N.º  3 

Designação da Acção de Melhoria 

 
Envolvimento do Pessoal Não Docente na Comunidade Escolar 
 

Coordenador da Acção Equipa operacional 

 
José Reis Martins 
Cesaltina Miranda 

 
Coordenador dos assistentes operacionais. 
Chefe de serviços de administração escolar. 
 

Critério dominante da CAF  

 
Resultados relativos às pessoas 
 

Descrição da acção de melhoria 

 
Pretende-se implicar o Pessoal Não Docente na estratégia de gestão da Escola. 
 

Objectivo(s) da acção de melhoria 

 
Implicar o Pessoal Não Docente na estratégia de gestão da Escola. 
 

Actividades a realizar 

 
Monitorização do desempenho de funções através do preenchimento de grelhas próprias já 
elaboradas para o efeito. 
 

Resultado(s) a alcançar 

 
50% de  envolvimento do Pessoal Não Docente na melhoria dos serviços. 
100% de envolvimento do Pessoal Não Docente na melhoria da qualidade do desempenho das 
funções da sua área de responsabilidade.  
 

Factores críticos de sucesso Data de início 

O forte empenhamento da gestão de 
topo;  
A colaboração e disponibilidade do 
Pessoal Não Docente. 

 
Início de 2011 

Constrangimentos Data de conclusão 

 
Número reduzido de Pessoal Não 
Docente. 

 

 
Final do ano lectivo 2010/2011 

Recursos humanos envolvidos  Custos estimados 

 
Pessoal Não Docente 
 
 

 
Não se aplica 

Revisão e avaliação da acção  

 
Auto-Avaliação da Escola (CAF) 
Aplicação de questionários 
Monitorização de reclamações 
Sugestões apresentadas para melhoria dos serviços  
 
 

 



Plano de Acções de Melhoria 
 

Escola S/3 De Ferreira Dias 

Escola Secundári a c/3º ciclo Ferreira Dias 
 Another Step (amigo crítico) 16 

FICHA DE ACÇÃO DE MELHORIA N.º  4 

Designação da Acção de Melhoria 

 
Participação dos Pais/EE e Alunos 
 

Coordenador da Acção Equipa operacional 

 
Leonídia Cunha 
Cristina Correia 
 

 
Associação de Pais e Associação de Estudantes 
Ana Paula Cunha 
Fernanda Vieira 
Luísa Fernandes 
Vanda Pereira 

Critério dominante da CAF  

 
Resultados orientados para os cidadãos/clientes 
 

Descrição da acção de melhoria 

 
Pretende-se fomentar maior participação dos Pais/EE e Alunos na vida da Escola. 
 

Objectivo(s) da acção de melhoria 

 
Fomentar maior  participação dos Pais/EE e Alunos na vida da Escola, designadamente na 
elaboração do PAA. 
Diversificar actividades no sentido de envolver mais Pais/EE e Alunos na planificação estratégica da 
vida da Escola. 
 

Actividades a realizar 

Comunicar por correio electrónico aos Representantes dos Pais /Encarregados de Educação das 
turmas, todas as actividades que se considerem relevantes e de interesse; 
Solicitar à Associação de Pais/EE e à Associação de Estudantes um PAA; 
Promover reuniões periódicas da Directora com os Delegados e Subdelegados das turmas.  
 

Resultado(s) a alcançar 

 
Aumento em 20% do envolvimento dos Pais/EE na vida da Escola, validados através dos registos 
semanais dos contactos com os Pais/EE e da sua participação nas reuniões para os quais são 
convocados. 
Aumento em 20% do envolvimento dos alunos na vida da Escola, validados através dos registos da 
sua participação nas reuniões para os quais são convocados, no desenvolvimento dos projectos 
escolares e na sua ligação à comunidade.  

Factores críticos de sucesso Data de início 

 
Colaboração e disponibilidade dos 
Pais/EE e Alunos, devido ao seu 
elevado número.  

 
Início de 2011 

Constrangimentos Data de conclusão 

 
Falta de iniciativa na apresentação 
de propostas de integração no PAA.  

 
Final do ano lectivo 2011/2012 

Recursos humanos envolvidos  Custos estimados 

 
Pais/EE e Alunos 

 
Não se aplica 

Revisão e avaliação da acção  

 
     Apresentação do PAA de cada Associação. 
     Auto-Avaliação da Escola (CAF) 

 


