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Introdução:
A atividade de Acompanhamento da Ação Educativa insere-se no programa de
Acompanhamento, pretendendo promover, em cada escola, a adoção de processos de
coordenação e supervisão que contribuam para a melhoria da qualidade e da equidade na
prestação do serviço público de educação.
De um modo mais específico, pretende-se:
1) Conhecer as áreas de intervenção que a escola priorizou para a sua ação;
2) Identificar as ações de melhoria que a escola se propõe implementar para cada uma
das áreas de intervenção;
3) Induzir uma reflexão sobre o rigor – objetividade, pertinência, adequação,
credibilidade, exequibilidade – e a eficácia das ações de melhoria por si delineadas;
4) Induzir a monitorização da execução e dos resultados das ações de melhoria
implementadas na escola;
5) Conhecer e questionar as práticas de supervisão e coordenação pedagógica
implementadas pelos departamentos curriculares das escolas;
6) Induzir a implementação de estratégias focadas na supervisão regular do trabalho
dos docentes por parte dos coordenadores de departamento.

Com o presente relatório procura-se sintetizar o trabalho desenvolvido pela escola ao
longo do período de tempo em que a Inspeção Geral de Educação e Ciência implementou a
atividade de Acompanhamento da Ação educativa.
Tomando por referência o Programa de Acompanhamento que foi concebido aquando da
primeira intervenção, procura-se identificar:
1) As áreas de intervenção onde a escola decidiu centrar a sua atividade;
2) As áreas de intervenção objeto de acompanhamento por parte da IGEC;
3) Os ganhos efetivos decorrentes das ações de melhoria implementadas,
designadamente ao nível da coordenação pedagógica e da supervisão educativa, e
dos resultados escolares dos alunos;
4) Eventuais constrangimentos ao desenvolvimento da atividade;
5) As oportunidades de desenvolvimento que ainda justificam uma intervenção mais
atenta e aprofundada por parte da escola.
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1 - Identificação das áreas de intervenção onde a escola centrou a sua atividade:
a) Resultados escolares (académicos e sociais).
b) Articulação curricular vertical.
c) Avaliação das aprendizagens dos alunos.
d) Observação de aulas.

2 - Identificação das áreas de intervenção objeto de acompanhamento por parte da
IGEC,
conforme
estipulado
no
Programa
de
Acompanhamento:

Do processo de reflexão conjunta, ocorrido durante a primeira intervenção, entre a
equipa inspetiva e os diferentes interlocutores do Agrupamento, resultou a identificação
das ações de melhoria, por área de intervenção objeto de acompanhamento por parte da
IGEC. Decorrente do planeamento estratégico foram definidos os objetivos, as metas, as
atividades e o processo de monitorização de cada uma das ações de melhoria que
integram o Programa de Acompanhamento:
a) Área dos Resultados Escolares
Ação 1: “Acompanhar para melhorar”
1) Fragilidade
- Alunos em risco de insucesso/retenção.
2) Objetivos
2.1. Estratégicos
- Melhorar os resultados escolares dos alunos em risco de insucesso/retenção.
- Acompanhar em tutoria os alunos identificados.
2.2. Operacionais
- Intervir personalizadamente junto de cada aluno.
- Articular o trabalho de tutoria com o diretor de turma/professor(es).
3) Metas
3.1. Finais (final do ano letivo):
- Acompanhar 27 alunos dos 2º e 3º ciclos (8 na Escola Básica n.º 2 de Pampilhosa, 11 na
Escola Básica n.º 2 da Mealhada e 8 na Escola Secundária com 3.º ciclo da Mealhada)
- Transição de 50% a 60% dos alunos envolvidos.
3.2. Intermédias (final do 2.º período):
- Progressão/sucesso dos níveis atribuídos em 40% a 60% dos alunos envolvidos.
4) Atividades
- Identificação necessidades/problemas do tutorando através de: informação pelo aluno
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e encarregado de educação, diretor de turma, SPO e professores de apoios.
- Estabelecimento de um horário-semanal de estudo para o aluno, dentro e fora da
escola.
- Planeamento dos períodos de estudo por referência à avaliação programada.
- Comunicação frequente com a família no sentido de esta melhor acompanhar a vida
escolar do seu educando.
- Organização/supervisão dos materiais de estudo (p. ex., caderno diário - qualidade
dos registos, unidades objeto de avaliação, material indispensável à aula).
- Orientação pelo tutor sobre os métodos de estudo mais adequados a cada disciplina.
- Registo em grelha pelo aluno das suas atitudes nas aulas das disciplinas com menor
sucesso.
- Registo em grelha pelos tutores do acompanhamento dos tutorandos (atividades
realizadas, tempo afetado, …).
- Acompanhamento sistemático do tutorando no espaço da escola (possibilidade da
gestão flexível do tempo ao longo da semana).
- Realização da autoavaliação do trabalho pelos tutores.
- Elaboração, pela interlocutora da ação, de um memorando sobre o desenvolvimento
da ação.
5) Monitorização
Preenchimento de grelhas de acompanhamento ao longo do processo, de acordo com a
calendarização estabelecida, com especial enfoque nos resultados alcançados por cada
aluno e respetiva confrontação com as metas estabelecidas (no final do 2.º período e
final de ano letivo).

b) Área da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem
Ação n.º 2. - “Melhor Avaliar para mais Aprender”
1) Fragilidades
- Resultados académicos dos alunos do 3º ciclo do ensino básico.
- Resultados dos alunos na disciplina de matemática A.
- Insuficiente diversidade de instrumentos e frequência de avaliação formativa.
2) Objetivos
2.1. Estratégicos
- Melhorar os resultados académicos no 3.º ciclo do ensino básico.
- Melhorar os resultados académicos na disciplina de matemática A.
2.2. Operacionais
- Aumentar a frequência da avaliação formativa.
- Diversificar os instrumentos de avaliação.
- Promover a transparência das práticas avaliativas através do trabalho colaborativos
dos docentes.
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3) Metas
- Aumentar a taxa de transição no 3º CEB (7º, 8º, 9º anos):
7º ano, de 0,5 a 2 %;
8º ano, de 1 a 4 %;
9º ano, de 1 a 4 %.
- Aumentar a taxa de sucesso na disciplina de matemática A:
10º ano, de 0 a 1 %;
11º ano, de 1 a 4 %;
12º ano, de 1 a 4 %.
- Elaborar e aplicar:
Testes - 1 a 3/período;
Minitestes - 1 a 3/período;
Questão aula - 1 a 3/período;
Oficina/atividades experimentais/laboratoriais/apresentações orais/pesquisas 1 a 3/período.
(Exceto para os departamentos de expressões, educação especial, educação préescolar e 1.º ciclo do ensino básico).
- Permutar a correção de testes - 1 por ano letivo.
4) Atividades
- Construção conjunta de instrumentos de avaliação: matrizes, testes, grelhas de
correção, minitestes, outros.
- Apresentação das matrizes aos alunos.
- Realização de pesquisas, experiências laboratoriais, trabalhos práticos.
- Avaliação da oralidade.
- Revisão da tabela de marcação de testes para proporcionar a avaliação dos alunos em
dias não consecutivos.
- Correção partilhada de um teste de avaliação.
- Correção de testes permutada e subsequente identificação, entre docentes, dos três
aspetos mais positivos.
- Elaboração de uma síntese final dos aspetos mais positivos pela interlocutora da ação.
5) Monitorização
Preenchimento de grelhas de acompanhamento ao longo do processo, de acordo com a
calendarização estabelecida, designadamente quanto aos resultados alcançados por
disciplina/ano e turma/ano e sua confrontação com as metas estabelecidas (no final do
2.º período e final de ano letivo).

c) Área de Articulação Curricular Vertical
Ação n.º 3 - “Planear e articular”
1) Fragilidade
- Insuficiente articulação curricular interanos e interciclos.
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2) Objetivos
2.1. Estratégicos
- Melhorar a gestão curricular vertical e a qualidade das aprendizagens.
- Melhorar os processos de articulação vertical.
2.2. Operacionais
- Identificar os conteúdos curriculares passíveis de articulação sequencial.
- Construir um plano de articulação curricular vertical para o Agrupamento.
- Elaborar o planeamento de um conteúdo ou unidade programática, a curto prazo
(interanos ou interciclos).
3) Metas
- Elaboração de uma grelha, por disciplina, com identificação de conteúdos passíveis de
articulação.
- Reuniões mensais de professores que lecionam a mesma disciplina.
- Elaboração de um plano de articulação curricular vertical para o Agrupamento.
4) Atividades
- Reunião de sensibilização da ação com os coordenadores de departamento e de grupo
disciplinar.
- Reunião entre grupos para conhecimento mútuo dos conteúdos/metas curriculares das
diferentes disciplinas.
- Reunião por grupo disciplinar/departamento para articulação entre anos de
escolaridade/ciclo.
- Construção de grelhas de registo dos temas/conteúdos a articular.
- Elaboração do planeamento de um conteúdo/unidade programática (inter-ano ou
inter-ciclos).
- Elaboração de um plano de articulação curricular para o Agrupamento.
- Reunião entre os docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico
para a análise do perfil do aluno na transição para 1.º ciclo.
5) Monitorização
Preenchimento de grelhas de acompanhamento ao longo do processo, de acordo com a
calendarização estabelecida.

d) Área do Acompanhamento do Trabalho dos Docentes
Ação n.º 4 - “Observar para Inovar”
1) Fragilidade
- Inexistência de observação de aulas entre pares.
2) Objetivos
2.1. Estratégicos
- Melhorar a qualidade das práticas de ensino
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- Contribuir para o desenvolvimento profissional do docente.
2.2. Operacionais
- Promover a partilha de boas práticas pedagógicas através de observação de aulas.
- Promover as práticas de ensino observadas entre pares.
- Identificar as boas práticas em contexto de sala de aula.
3) Metas
- Envolver todos os departamentos à exceção do departamento de educação especial.
- Envolver 20% a 40% dos docentes de cada departamento.
- Observar duas aulas por cada par constituído:
Meta intermédia (até 15 de abril): 52 aulas.
Meta final (final do ano letivo): 104 aulas.
- Realizar uma reflexão escrita, por par, após as aulas observadas:
Meta intermédia (até 15 de abril): 26 reflexões.
Meta final (final do ano letivo): 52 reflexões.
- Elaborar, pela interlocutora da ação, dois memorandos, um até 16 de abril e outro no
final do ano letivo.
Meta intermédia: 1 memorando.
Meta final do ano letivo: 2 memorandos.
- Elaborar um documento de sistematização das boas práticas:
Meta final: 1 documento de sistematização das boas práticas.
4) Atividades
- Reunião de sensibilização para o desenvolvimento da ação com os coordenadores de
departamento.
- Elaboração de um documento orientador para a observação das aulas.
- Elaboração de um documento orientador para a reflexão conjunta.
- Reunião de cada departamento para formação de pares e calendarização das aulas a
observar.
- Planeamento, pelo par, das aulas a observar (elaboração do plano de aula e de
recursos a utilizar).
- Observação das aulas calendarizadas.
- Reflexão, pelo par, com base no documento elaborado para o efeito.
- Elaboração, pela interlocutora, de dois memorandos, um no final do 2º período e
outro no final do ano letivo.
- Divulgação, no final do ano letivo, dos resultados alcançados quanto às boas práticas
observadas.
5) Monitorização
Acompanhamento da execução da ação pela interlocutora da ação, com envolvimento
dos coordenadores de departamento, por recurso a grelhas de registo, de acordo com a
calendarização estabelecida.
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3 - Identificação dos ganhos efetivos ao nível de cada uma das áreas de intervenção
objeto de acompanhamento:

Apreciação global
 As ações realizadas tiveram um impacto muito positivo na ação educativa do
Agrupamento.
 A apropriação do planeamento estratégico, com a regular monitorização pelos
responsáveis,

contribuiu

claramente

para

o

sucesso

efetivo

das

ações,

designadamente no(a):
- Processo de monitorização dos resultados académicos dos alunos;
- Melhoria expressiva dos resultados sociais e académicos dos tutorandos;
- Aumento do sucesso académico em todos os anos do 3.º ciclo do ensino básico
e na disciplina de matemática A do ensino secundário;
- Dinâmica de trabalho colaborativo no processo de avaliação dos alunos;
- Desenvolvimento da articulação curricular entre ciclos e níveis de educação e
ensino;
- Aprofundamento do trabalho colaborativo entre docentes;
- Identificação de boas práticas pedagógicas resultantes da observação de
aulas.
 As metas estabelecidas foram atingidas ou superadas em todas as ações.
 A interligação entre as quatro ações do Programa de Acompanhamento contribuiu
para conferir maior consistência e sistematicidade ao trabalho desenvolvido, com
impacto na melhoria dos resultados alcançados.
 A continuidade da implementação do Programa de Acompanhamento, para o
próximo ano letivo, constitui-se como uma oportunidade de desenvolvimento para
a melhoria da prestação do serviço educativo e dos resultados escolares.

Apreciação por ação
Área dos Resultados Escolares
Ação 1 - “Acompanhar para melhorar”
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 Acompanhamento abrangente e personalizado dos tutorandos.
 Consecução

da

meta

final

estabelecida

quanto

ao

número

de

alunos

acompanhados em tutoria (27 alunos).
 Eficácia das tutorias nos resultados sociais e académicos dos alunos, com
destaque no 2.º ciclo (taxa de transição de 93,3%).
 Superação da meta final estabelecida quanto às taxas de sucesso (meta 50 a 60%,
valor obtido 74,1%).

Área da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem
Ação n.º 2 - “Melhor Avaliar para mais Aprender”
 Construção e utilização de uma aplicação informática de monitorização global
para os resultados académicos (por ciclo, ano, turma e disciplina) com informação
relevante e de fácil leitura disponível em tempo útil.
 Alcance (9.º ano) e superação (7.º e 8.º anos) das metas estabelecidas para as
taxas de transição do 3.º ciclo do ensino básico.
 Superação das metas estabelecidas para as taxas de sucesso da disciplina de
matemática A do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos).
 Cumprimento das metas estabelecidas para a elaboração e aplicação de
instrumentos de avaliação e permuta de correção de testes.
 Dinâmicas de trabalho colaborativo no processo de avaliação dos alunos.
 Aplicação de instrumentos de avaliação diversificados.
 Melhoria da calendarização dos testes por turma.
 Envolvimento dos docentes na correção partilhada de testes, com impacto na
fiabilidade, transparência e equidade da avaliação dos alunos.
 Aumento do sucesso académico em todos os anos do 3.º ciclo do ensino básico
(7.º, 8.º e 9.º anos) e na disciplina de matemática A do ensino secundário (10.º,
11.º e 12.º anos).

Área de Articulação curricular vertical
Ação n.º 3 - “Planear e articular”
 Dinâmica e envolvimento dos docentes em práticas de articulação curricular.
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 Construção de um plano de articulação curricular nas diferentes disciplinas do
ensino básico e secundário, considerando também as áreas de conteúdo afins da
educação pré-escolar.
 Melhor conhecimento dos currículos na perspetiva da sequencialidade dos
conteúdos.
 Reforço do trabalho colaborativo entre os docentes dos diferentes ciclos e níveis
de educação e ensino.

Área do Acompanhamento do Trabalho dos Docentes
Ação n.º 4 - “Observar para Inovar”
 Aceitação pela maioria dos docentes da observação de aulas interpares como
processo de desenvolvimento profissional.
 Observação de aulas focalizada, por via da aplicação de um guia de observação de
aulas.
 Cumprimento das metas estabelecidas no que respeita à participação dos
departamentos curriculares e do número de memorandos produzidos.
 Superação das metas estabelecidas quanto ao número de docentes envolvidos,
aulas observadas e reflexões realizadas.
 Promoção do desenvolvimento profissional de alguns docentes envolvidos na ação,
com partilha de práticas e experiências.
 Reforço do trabalho colaborativo entre os docentes, especialmente na fase do
planeamento/preparação das aulas a observar.
 Implementação de práticas reflexivas entre os docentes, focalizadas nos processos
de ensino e aprendizagem em contexto de sala de aula.
 Identificação de boas práticas pedagógicas.

4 - Identificação de eventuais constrangimentos ao desenvolvimento da atividade:
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Nos diferentes momentos de reflexão conjunta com os interlocutores do Agrupamento,
foram identificados os seguintes constrangimentos:
 Utilização de tempo de trabalho individual do docente para além do tempo
semanal atribuído às tutorias (45 minutos).
 Situações pontuais de docentes que desenvolveram a atividade de tutoria “sem
gosto” (resultado do inquérito realizado).
 Dificuldade na articulação dos horários dos docentes para a realização das
reuniões das comissões de articulação curricular durante o período letivo.
 Sem comprometimento das metas estabelecidas, registaram-se duas situações que
inviabilizaram a observação de aulas pelo par (impossibilidade da calendarização
de uma aula e desistência de um elemento de um par de docentes a meio do
processo).

5 - Identificação de oportunidades de desenvolvimento que ainda se colocam à escola:

 Dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito da presente ação no próximo
ano letivo, com enfoque em:
- Alargar a aplicação informática de monitorização dos resultados académicos a
todos os ciclos e níveis de ensino;
- Contemplar indicadores de qualidade de sucesso na análise dos resultados
académicos dos alunos por ciclo, ano, turma e disciplina (p. ex., transição sem
negativas, percentagens de níveis 4 e 5 no ensino básico, percentagens de
classificações iguais ou superiores a 14 no ensino secundário, percursos sem
retenções por ciclo/nível de ensino), com a definição de referentes (ponto de
partida e meta);
- Equacionar a possibilidade de aumentar o tempo semanal atribuído a algumas
tutorias;
- Considerar o perfil do tutor na atribuição das tutorias, bem como atender,
dentro do possível, ao interesse do docente pela realização deste trabalho;
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- Manter/aumentar as taxas de sucesso alcançadas nos 7.º e 8.º anos e
aumentar no 9. ano;
- Manter/aumentar as taxas de sucesso alcançadas na disciplina de matemática
A do ensino secundário nos 10.º, 11.º e 12.º anos;
- Explorar, na ação educativa do Agrupamento, o plano de articulação
curricular, numa perspetiva de melhoria da sequencialidade das aprendizagens.
- Divulgar internamente as boas práticas registadas.

Data:

22-07-2016

A Equipa Inspetiva:

Lurdes Campos
Pedro Gerardo

RELATÓRIO FINAL
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ANEXO A
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO
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ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO

A - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO / ESCOLA
1. Dados gerais
Código DGAE:

161007

ATI:

Área territorial de inspeção do Centro

Designação:

Agrupamento de Escolas da Mealhada

Escola-Sede:

Escola Secundária da Mealhada

Endereço:

Estrada Nacional 1

Código postal:

3050-347

Localidade:

Mealhada

Concelho:

Mealhada

Distrito:

Aveiro

Telefone:

231209640

E-mail institucional:

geral@aemealhada.pt

2. Caracterização do agrupamento / escola
2.1. Número de estabelecimentos de educação e ensino:

18

2.2. Níveis/ciclos de educação e ensino:

EPE
3.º CEB

3.

1.º CEB
ES

Caracterização da população escolar
Nível / Ciclo

N.º Grupos/turmas

N.º alunos

Educação Pré-Escolar

12

179

1.º Ciclo do Ensino Básico

30

630

2.º Ciclo do Ensino Básico

14

297

3.º Ciclo do Ensino Básico

26

477

Ensino Secundário CH

12

284
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2.º CEB

Nível / Ciclo

N.º Grupos/turmas

N.º alunos

Curso Profissional

1

19

4. Caracterização dos recursos humanos do agrupamento / escola
Nível / Ciclo

N.º

4.1 Docentes dos quadros

182

4.2. Docentes contratados

6

4.3. Técnicos

0

4.4. Pessoal não docente

103

5. Caracterização das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica,
conforme Regulamento Interno
5.1. N.º de Departamentos:

9

5.2. Designação dos
departamentos

5.3. Grupos de recrutamento incluídos no departamento

Português

200

300

Matemática e Tecnologia

230

500

550

Expressões

240

250

600

620

Línguas Estrangeiras

120

320

330

350

Ciências Sociais e Humanas

200

290

400

410

230

510

520

1.º Ciclo do Ensino Básico

110

120

Educação Pré-Escolar

100

Educação Especial

910

Ciências
Naturais
Experimentais

e
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420

B - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO
1 - Identificação das principais fragilidades da escola:
a) Resultados escolares (académicos e sociais).
b) Articulação curricular vertical.
c) Avaliação das aprendizagens dos alunos.
d) Observação de aulas.
2 - Identificação das áreas de intervenção onde a escola centra a sua atividade:
a) Resultados escolares (académicos e sociais).
b) Articulação curricular vertical.
c) Avaliação das aprendizagens dos alunos.
d) Observação de aulas.
3 - Identificação das áreas de intervenção da escola objeto de acompanhamento por
parte da IGEC:
Área de
intervenção

Resultados Escolares (académicos e sociais)

Ação n.º

Descrição da ação (Fragilidades, Objetivos, Metas, Atividades, Responsáveis,
Monitorização da execução)
Ação n.º 1: Acompanhar para Melhorar

Ação n.º 1

Fragilidade:
- Alunos em risco de insucesso/retenção.
Objetivos estratégicos:
- Melhorar os resultados escolares dos alunos em risco de
insucesso/retenção.
- Acompanhar em tutoria os alunos identificados.
Objetivos operacionais:
- Intervir personalizadamente junto de cada aluno.
- Articular o trabalho de tutoria com o diretor de turma/professor(es).
Metas Finais (final do ano letivo):
- Acompanhar 27 alunos dos 2º e 3º ciclos (7 na Escola Básica n.º 2 de
Pampilhosa, 13 na Escola Básica n.º 2 da Mealhada e 7 na Escola
Secundária com 3.º ciclo da Mealhada)
- Transição de 50% a 60% dos alunos envolvidos.
Metas Intermédias (final do 2.º período):
- Progressão/sucesso dos níveis atribuídos em 40% a 60% dos alunos
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envolvidos.
Atividades:
- Identificação necessidades/problemas do tutorando através de:
informação pelo aluno e encarregado de educação, diretor de turma, SPO
e professores de apoios.
- Estabelecimento de um horário-semanal de estudo para o aluno, dentro
e fora da escola.
- Planeamento dos períodos de estudo por referência à avaliação
programada.
- Comunicação frequente com a família no sentido de esta melhor
acompanhar a vida escolar do seu educando.
- Organização/supervisão dos materiais de estudo (p. ex., caderno diário
- qualidade dos registos, unidades objeto de avaliação, material
indispensável à aula).
- Orientação pelo tutor sobre os métodos de estudo mais adequados a
cada disciplina.
- Registo em grelha pelo aluno das suas atitudes nas aulas das disciplinas
com menor sucesso.
- Registo em grelha pelos tutores do acompanhamento dos tutorandos
(atividades realizadas, tempo afetado, …).
- Acompanhamento sistemático do tutorando no espaço da escola
(possibilidade da gestão flexível do tempo ao longo da semana).
- Realizar a autoavaliação do trabalho pelos tutores.
- Elaborar, pela interlocutora da ação, um memorando sobre o
desenvolvimento da ação.
Responsáveis:
- Diretor do Agrupamento, Fernando Trindade.
- Prof. Jacinta Paiva / Prof. Maria José Amorim.
Monitorização:
Preenchimento de grelhas de acompanhamento ao longo do processo, de
acordo com a calendarização estabelecida, com especial enfoque nos
resultados alcançados por cada aluno e respetiva confrontação com as
metas estabelecidas (no final do 2.º período e final de ano letivo).

Área de
intervenção

Avaliação do ensino e das aprendizagens

Ação n.º

Descrição da ação (Fragilidades, Objetivos, Metas, Atividades, Responsáveis,
Monitorização da execução)
Ação n.º 2: “Melhor Avaliar para mais Aprender”

Ação n.º 2

Fragilidade:
- Resultados académicos dos alunos do 3º ciclo do ensino básico.
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- Resultados dos alunos na disciplina de matemática A.
- Insuficiente diversidade de instrumentos e frequência de avaliação
formativa.
Objetivos estratégicos:
- Melhorar os resultados académicos no 3.º ciclo do ensino básico.
- Melhorar os resultados académicos na disciplina de matemática A.
Objetivos operacionais:
- Aumentar a frequência da avaliação formativa.
- Diversificar os instrumentos de avaliação.
- Promover a transparência das práticas avaliativas através do trabalho
colaborativos dos docentes.
Metas:
- Aumentar a taxa de transição no 3º CEB (7º, 8º, 9º anos):
7º ano, de 0,5 a 2 %;
8º ano, de 1 a 4 %;
9º ano, de 1 a 4 %.
- Aumentar a taxa de sucesso na disciplina de matemática A:
10º ano, de 0 a 1 %;
11º ano, de 1 a 4 %;
12º ano, de 1 a 4 %.
- Elaborar e aplicar:
Testes - 1 a 3 /período;
Minitestes - 1 a 3 /período;
Questão aula - 1 a 3/período;
Oficina/atividades experimentais/laboratoriais/ apresentações
orais / pesquisas - 1 a 3/período.
(Exceto para os departamentos de expressões, educação especial,
educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico).
- Permutar a correção de testes - 1 por ano letivo.
Atividades:
- Construção conjunta de instrumentos de avaliação: matrizes, testes,
grelhas de correção, minitestes, outros
- Apresentação das matrizes aos alunos.
- Realização de pesquisas, experiências laboratoriais, trabalhos práticos.
- Avaliação da oralidade.
- Revisão da tabela de marcação de testes para proporcionar a avaliação
dos alunos em dias não consecutivos.
- Correção partilhada de um teste de avaliação.
- Correção de testes permutada e subsequente identificação, entre
docentes, dos três aspetos mais positivos.
- Elaboração de uma síntese final dos aspetos mais positivos pela
interlocutora da ação.
Responsáveis:
- Diretor do Agrupamento, Fernando Trindade.
- Prof. Branca Azevedo.

ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA

18

Monitorização:
Preenchimento de grelhas de acompanhamento ao longo do processo, de
acordo com a calendarização estabelecida, designadamente quanto aos
resultados alcançados por disciplina/ano e turma/ano e sua confrontação
com as metas estabelecidas (no final do 2.º período e final de ano letivo).

Área de
intervenção

Articulação curricular vertical

Ação n.º

Descrição da ação (Fragilidades, Objetivos, Metas, Atividades, Responsáveis,
Monitorização da execução)
Ação n.º 3: “Planear e Articular”

Ação n.º 3

Fragilidade:
- Insuficiente articulação curricular interanos e interciclos.
Objetivos estratégicos:
- Melhorar a gestão curricular vertical e a qualidade das aprendizagens.
- Melhorar os processos de articulação vertical.
Objetivos operacionais:
- Identificar os conteúdos curriculares passíveis de articulação
sequencial.
- Construir um plano de articulação curricular vertical para o
Agrupamento.
- Elaborar o planeamento de um conteúdo ou unidade programática, a
curto prazo (inter-anos ou inter-ciclos).
Metas:
- Elaboração de uma grelha, por disciplina, com identificação de
conteúdos passíveis de articulação.
- Reuniões mensais de professores que lecionam a mesma disciplina.
- Elaboração de um plano de articulação curricular para o Agrupamento
(vertical).
Atividades:
- Reunião de sensibilização da ação, com os coordenadores de
departamento e de grupo disciplinar.
- Reunião entre grupos para conhecimento mútuo dos conteúdos/metas
das diferentes disciplinas.
- Reunião por grupo disciplinar/departamento para articulação entre anos
de escolaridade/ciclo.
- Construção de grelhas de registo dos temas/conteúdos a articular.
- Elaboração do planeamento de um conteúdo/ unidade programática
(inter-ano ou inter-ciclos).
- Elaboração de um plano de articulação curricular para o Agrupamento.
- Reunião entre os docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do
ensino básico para a análise do perfil do aluno na transição para 1.º ciclo.
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Responsáveis:
- Diretor do Agrupamento, Fernando Trindade.
- Prof. Ana Paula Coelho.
- Prof. Conceição Batista.
Monitorização:
Preenchimento de grelhas de acompanhamento ao longo do processo, de
acordo com a calendarização estabelecida.

Área de
intervenção

Acompanhamento do trabalho dos docentes

Ação n.º

Descrição da ação (Fragilidades, Objetivos, Metas, Atividades, Responsáveis,
Monitorização da execução)
Ação n.º 4: “Observar para Inovar”

Ação n.º 4

Fragilidade:
- Inexistência de observação de aulas entre pares.
Objetivos estratégicos:
- Melhorar a qualidade das práticas de ensino
- Contribuir para o desenvolvimento profissional do docente.
Objetivos operacionais:
- Promover a partilha de boas práticas pedagógicas através de observação
de aulas.
- Promover as práticas de ensino observadas entre pares.
- Identificar as boas práticas em contexto de sala de aula.
Metas:
- Envolver todos os departamentos à exceção do departamento de
educação especial.
- Envolver 20% a 40% dos docentes de cada departamento.
- Observar duas aulas por cada par constituído:
Meta intermédia (até 15 de abril): 52 aulas.
Meta final (final do ano letivo): 104 aulas.
- Realizar uma reflexão escrita, por par, após as aulas observadas:
Meta intermédia (até 15 de abril): 26 reflexões.
Meta final (final do ano letivo): 52 reflexões.
- Elaborar, pela interlocutora da ação, dois memorandos, um até 16 de
abril e outro no final do ano letivo.
Meta intermédia: 1 memorando.
Meta final do ano letivo: 2 memorandos.
- Elaborar um documento de sistematização das boas práticas:
Meta final: 1 documento de sistematização das boas práticas.
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Atividades:
- Reunião de sensibilização para o desenvolvimento da ação com os
coordenadores de departamento
- Elaboração de um documento orientador para a observação das aulas.
- Elaboração de um documento orientador para a reflexão conjunta.
- Reunião de cada departamento para formação de pares e
calendarização das aulas a observar.
- Planeamento, pelo par, das aulas a observar (elaboração do plano de
aula e de recursos a utilizar).
- Observação das aulas calendarizadas.
- Reflexão, pelo par, com base no documento elaborado para o efeito.
- Elaboração, pela interlocutora, de dois memorandos, um no final do 2º
período e outro no final do ano letivo.
- Divulgação, no final do ano letivo, dos resultados alcançados quanto às
boas práticas observadas.
Responsáveis:
- Diretor do Agrupamento, Fernando Trindade.
- Prof. Ana Ribeiro.
Monitorização:
Acompanhamento da execução da ação pela interlocutora da ação, com
envolvimento dos coordenadores de departamento, por recurso a grelhas de
registo, de acordo com a calendarização estabelecida.

4 - Identificação dos interlocutores no Programa de Acompanhamento:
Ação n.º

Interlocutores

Ação n.º 1

Prof. Jacinta Paiva / Prof. Maria José Amorim.

Ação n.º 2

Prof. Branca Azevedo.

Ação n.º 3

Prof. Ana Paula Coelho / Prof. Conceição Batista.

Ação n.º 4

Prof. Ana Ribeiro.

5 - Identificação dos materiais ou documentos a disponibilizar em futuras intervenções:
Os documentos de monitorização concebidos para o efeito e as conclusões retiradas desse
processo de monitorização.
6 - Agendamento do Programa de Acompanhamento:
2.ª Intervenção: abril.
3.ª Intervenção: julho.
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7 - Outros aspetos relevantes:

Data:

04-02-2016

A Equipa Inspetiva:
___________________________________
(Lurdes Campos)
___________________________________
(Pedro Gerardo)
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ANEXO B
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ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA
RELATÓRIO DA 2ª INTERVENÇÃO

Área territorial da IGEC
Agrupamento
ou
Escola

Data da
intervenção

Centro

Código

161007

Designação

Agrupamento de Escolas da Mealhada

Início

12-04-2016

Fim

14-04-2016

Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

RESULTADOS ESCOLARES

APRECIAÇÃO DA AÇÃO

A. Identificação da ação de melhoria:

Ação n.º 1: Acompanhar para melhorar

-

Objetivos
Estratégicos:
Melhorar os resultados escolares dos alunos em risco de insucesso/retenção.
Acompanhar em tutoria os alunos identificados.
Operacionais:
Intervir personalizadamente junto de cada aluno.
Articular o trabalho de tutoria com o diretor de turma/professor(es).

Metas
Finais (final do ano letivo):
- Acompanhar 27 alunos dos 2º e 3º ciclos (8 na Escola Básica n.º 2 de Pampilhosa, 11
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na Escola Básica n.º 2 da Mealhada e 8 na Escola Secundária com 3.º ciclo da Mealhada)
- Transição de 50% a 60% dos alunos envolvidos.
Intermédias (final do 2.º período):
- Progressão/sucesso dos níveis atribuídos em 40% a 60% dos alunos envolvidos.

B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:


De acordo com o planeamento previsto, com enfoque em:
 Planeamento estratégico de suporte à execução da ação, com matriz
concebida para o efeito;
 Reunião com os tutores;
 Identificação das necessidades/problemas dos tutorandos;
 Estabelecimento de um horário-semanal de estudo para o aluno e do
planeamento

dos

períodos

de

estudo

por

referência

à

avaliação

programada;
 Orientação sobre os métodos de estudo mais adequados a cada disciplina;
 Registo em grelha pelo aluno das suas atitudes nas aulas das disciplinas com
menor sucesso;
 Registo em grelha pelos tutores do acompanhamento dos tutorandos.
2. Melhorias conseguidas:
 Acompanhamento abrangente e personalizado dos tutorandos;
 Alcance da meta final estabelecida quanto ao número de alunos
acompanhados em tutoria (27 alunos);
 Eficácia das tutorias no 2.º ciclo;
 Superação da meta intermédia estabelecida quanto à taxa de sucesso
(meta 40 a 60%, valor obtido 63%).

3. Constrangimentos:
 Insuficiente tempo semanal atribuído às tutorias (45 minutos);
 Implementação da ação a partir do 2.º período (fevereiro), implicando a
reorganização de horários-semanários de docentes e a reafectação de
recursos.
4. Aspetos a aprofundar:
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 Focar a ação nas tutorias do 3.º ciclo de modo a aumentar a sua eficácia.

Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

APRECIAÇÃO DA AÇÃO

 Identificação da ação de melhoria:

Ação n.º 2: Melhor avaliar para mais aprender
Objetivos
Estratégico:
- Melhorar os resultados académicos no 3.º ciclo do ensino básico.
- Melhorar os resultados académicos na disciplina de matemática A.
Operacionais:
- Aumentar a frequência da avaliação formativa.
- Diversificar os instrumentos de avaliação.
- Promover a transparência das práticas avaliativas através do trabalho colaborativo
dos docentes.

-

-

-

-

Metas:
Aumentar a taxa de transição no 3º CEB (7º, 8º, 9º anos):
7º ano, de 0,5 a 2 %;
8º ano, de 1 a 4 %;
9º ano, de 1 a 4 %.
Aumentar a taxa de sucesso na disciplina de matemática A:
10º ano, de 0 a 1 %;
11º ano, de 1 a 4 %;
12º ano, de 1 a 4 %.
Elaborar e aplicar:
Testes - 1 a 3 /período;
Minitestes - 1 a 3 /período;
Questão aula - 1 a 3/período;
Oficina/atividades experimentais/laboratoriais/ apresentações orais / pesquisas
- 1 a 3/período.
(Exceto para os departamentos de expressões, educação especial, educação
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico).
Permutar a correção de testes - 1 por ano letivo.
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B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:
 De acordo com o planeamento previsto, com enfoque em:
- Reuniões de preparação para o desenvolvimento da ação;
- Construção e aplicação de um instrumento de monitorização global [p. ex.,
para resultados académicos (aluno, disciplina, turma, ano, ciclo, …)
instrumentos de avaliação, marcação de testes];
- Elaboração conjunta de instrumentos de avaliação;
- Revisão da tabela de marcação de testes para proporcionar a avaliação dos
alunos em dias não consecutivos.
2. Melhorias conseguidas:
 Implementação de um

instrumento

de

monitorização global,

com

informação disponível em tempo útil;
 Aumento das taxas de sucesso nos 8.º e 9.º anos do ensino básico e na
disciplina de matemática A do ensino secundário;
 Reflexão sobre os instrumentos de avaliação aplicados (o que se entende
por questão aula, miniteste, …);
 Aplicação de instrumentos de avaliação diversificados;
 Calendarização dos testes em dias alternados.
3. Constrangimentos:
 Fraca aceitação inicial por alguns docentes na implementação da ação.
4. Aspetos a aprofundar:
 Solicitar, em tempo útil, aos coordenadores de grupo de disciplina o
preenchimento da grelha de monitorização relativa à aplicação dos
instrumentos de avaliação;
 Ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas com vista a melhorar os
resultados académicos do 3.º ciclo nas disciplinas identificadas no
documento de monitorização “vermelho”, mormente nas de história e
matemática.
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Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

Articulação curricular vertical

APRECIAÇÃO DA AÇÃO

 Identificação da ação de melhoria:
Ação n.º 3: Planear e articular
Objetivos
Estratégicos:
- Melhorar a gestão curricular vertical e a qualidade das aprendizagens.
- Melhorar os processos de articulação vertical.
Operacionais:
- Identificar os conteúdos curriculares passíveis de articulação sequencial.
- Construir um plano de articulação curricular vertical para o Agrupamento.
- Elaborar o planeamento de um conteúdo ou unidade programática, a curto prazo
(inter-anos ou inter-ciclos).
Metas:
- Elaboração de uma grelha, por disciplina, com identificação de conteúdos passíveis de
articulação.
- Reuniões mensais de professores que lecionam a mesma disciplina.
- Elaboração de um plano de articulação curricular para o Agrupamento (vertical).
B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:
 De acordo com o planeamento previsto, com enfoque em:
 Reuniões de preparação para o desenvolvimento da ação;
 Constituição de comissões conjuntas inter-ciclos (pré-escolar/1.º ciclo;
1.º/2.º/3.º ciclos);
 Elaboração de material de apoio ao desenvolvimento da ação (grelha de
conteúdos);
 Reuniões

das

comissões

curriculares/programas

dos

para:

1)

diferentes

análise
ciclos;

2)

conteúdos curriculares passíveis de articulação vertical.
2. Melhorias conseguidas:
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das

orientações

identificação

dos

 Melhor conhecimento dos currículos na perspetiva da sequencialidade dos
conteúdos;
 Reforço do trabalho colaborativo entre os docentes dos diferentes ciclos e
níveis de ensino.
3. Constrangimentos:
 Dificuldade na articulação dos horários dos docentes para a realização das
reuniões das comissões.
4. Aspetos a aprofundar:
 Reforço da articulação dos departamentos/grupos curriculares com as
bibliotecas escolares, tendo em vista a sequencialidade das aprendizagens.

Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS DOCENTES

APRECIAÇÃO DA AÇÃO

 Identificação da ação de melhoria:
Ação n.º 4: Observar para inovar

-

-

-

Objetivos
Estratégicos:
Melhorar a qualidade das práticas de ensino.
Contribuir para o desenvolvimento profissional do docente.
Operacionais:
Promover a partilha de boas práticas pedagógicas através de observação de aulas.
Promover as práticas de ensino observadas entre pares.
Identificar as boas práticas em contexto de sala de aula.
Metas:
Envolver todos os departamentos à exceção do departamento de educação especial.
Envolver 20% a 40% dos docentes de cada departamento.
Observar duas aulas por cada par constituído:
Meta intermédia (até 15 de abril): 52 aulas.
Meta final (final do ano letivo): 104 aulas.
Realizar uma reflexão escrita, por par, após as aulas observadas:
Meta intermédia (até 15 de abril): 26 reflexões.
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Meta final (final do ano letivo): 52 reflexões.
- Elaborar, pela interlocutora da ação, dois memorandos, um até 16 de abril e outro no
final do ano letivo.
Meta intermédia: 1 memorando.
Meta final do ano letivo: 2 memorandos.
- Elaborar um documento de sistematização das boas práticas:
Meta final: 1 documento de sistematização das boas práticas.
B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:
 De acordo com o planeamento previsto, com enfoque em:
 Planeamento estratégico de suporte à execução da ação, com matriz
concebida para o efeito;
 Reuniões de sensibilização e preparação para o desenvolvimento da ação;
 Construção de: 1) guia para observação de aulas; e 2) documento para
reflexão sobre as aulas observadas;
 Formação dos pares e elaboração do calendário de observação de aulas;
 Planeamento conjunto das aulas a observar;
 Observação de aulas interpares;
 Reflexão conjunta entre os pares.
2. Melhorias conseguidas:
 Aceitação pela maioria dos docentes da observação de aulas
interpares como processo de desenvolvimento profissional;
 Observação de aulas focalizada, por via da aplicação de um guia de
observação de aulas;
 Cumprimento

da

meta

intermédia

estabelecida

quanto

ao

envolvimento dos departamentos curriculares (oito).
3. Constrangimentos:
 Desistência de um elemento de um par de docentes a meio do
processo;
 Constituição de pares de docentes entre escolas afastadas.

4. Aspetos a aprofundar:
 Reforçar as atividades da ação nos departamentos curriculares de
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português e ciências sociais e humanas de modo a alcançar a meta
final estabelecida.

APRECIAÇÃO GLOBAL

O modelo matricial do planeamento das ações de melhoria é comum, apresentando os
seguintes campos: (i) fragilidade/problema; (ii) objetivos [da ação]; (iii) metas; (iv)
indicadores (v) atividades; (vi) calendarização; (vii) monitorização.
O planeamento das diferentes ações de melhoria evidencia critérios de pertinência,
objetividade, clareza, simplicidade e eficácia, estando a sua execução a decorrer de
acordo com o previsto.
As ações implementadas estão a proporcionar melhorias no planeamento, na qualidade
dos instrumentos de monitorização, no envolvimento dos docentes em dinâmicas de
trabalho colaborativo, no desenvolvimento profissional pela observação de aulas e no
acompanhamento dos alunos em risco de insucesso.
Data:

14-04-2016

A Equipa Inspetiva:

______________________

________________________

(Lurdes Campos)

(Pedro Gerardo)
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ANEXO C
RELATÓRIO INTERCALAR DA 3.ª INTERVENÇÃO
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ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA
RELATÓRIO DA 3ª INTERVENÇÃO

Área territorial da IGEC
Agrupamento
ou
Escola

Data da
intervenção

Centro

Código

161007

Designação

Agrupamento de Escolas da Mealhada

Início

19-07-2016

Fim

21-07-2016

Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

Resultados Escolares

APRECIAÇÃO DAS AÇÕES

A. Identificação das ações de melhoria:

Ação n.º 1: Acompanhar para melhorar

-

Objetivos
Estratégicos:
Melhorar os resultados escolares dos alunos em risco de insucesso/retenção.
Acompanhar em tutoria os alunos identificados.
Operacionais:
Intervir personalizadamente junto de cada aluno.
Articular o trabalho de tutoria com o diretor de turma/professor(es).

Metas
Finais (final do ano letivo):
- Acompanhar 27 alunos dos 2º e 3º ciclos (8 na Escola Básica n.º 2 de Pampilhosa, 11
na Escola Básica n.º 2 da Mealhada e 8 na Escola Secundária com 3.º ciclo da Mealhada)
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- Transição de 50% a 60% dos alunos envolvidos.
Intermédias (final do 2.º período):
- Progressão/sucesso dos níveis atribuídos em 40% a 60% dos alunos envolvidos.
B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:
 Continuidade do trabalho desenvolvido na primeira fase, com enfoque nas seguintes
dimensões:
 Planeamento

dos

períodos

de

estudo

por

referência

à

avaliação

programada.
 Comunicação frequente com a família no sentido de esta melhor
acompanhar a vida escolar do seu educando.
 Acompanhamento sistemático dos tutorandos ao nível dos comportamentos,
da organização/supervisão dos materiais e do estudo.
 Orientação sobre os métodos de estudo mais adequados a cada disciplina.
 Registo em grelha pelo aluno das suas atitudes nas aulas das disciplinas com
menor sucesso.
 Registo em grelha pelos tutores do acompanhamento dos tutorandos.
 Avaliação da ação pelos tutores.
 Realização, no final do 3.º período, de um inquérito por questionário aos
tutores sobre o trabalho desenvolvido.
 Elaboração, pelas interlocutoras, de documentos de análise sobre o
desenvolvimento da ação.
2. Melhorias conseguidas:
 Acompanhamento continuado, abrangente e personalizado dos tutorandos.
 Consecução da meta final estabelecida quanto ao número de alunos
acompanhados em tutoria (27 alunos).
 Eficácia das tutorias nos resultados sociais e académicos dos alunos, com
destaque no 2.º ciclo (taxa de transição de 93,3%).
 Superação da meta final estabelecida quanto às taxas de sucesso (meta 50
a 60%, valor obtido 74,1%).
3. Constrangimentos:
 Utilização de tempo de trabalho individual do docente para além do tempo
semanal atribuído às tutorias (45 minutos).
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 Situações pontuais de docentes que desenvolveram a atividade de tutoria
“sem gosto” (resultado do inquérito realizado).
4. Aspetos a aprofundar:
 Dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito da presente ação no
próximo ano letivo, sem descurar os seguintes aspetos:
- Equacionar a possibilidade do aumento do tempo semanal atribuído a
algumas tutorias;
- Considerar o perfil do tutor na atribuição das tutorias, bem como
atender, dentro do possível, ao interesse do docente pela realização
deste trabalho.

Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

Avaliação do Ensino e da Aprendizagem

APRECIAÇÃO DAS AÇÕES

A. Identificação das ações de melhoria:

Ação n.º 2: Melhor avaliar para mais aprender
Objetivos
Estratégico:
- Melhorar os resultados académicos no 3.º ciclo do ensino básico.
- Melhorar os resultados académicos na disciplina de matemática A.
Operacionais:
- Aumentar a frequência da avaliação formativa.
- Diversificar os instrumentos de avaliação.
- Promover a transparência das práticas avaliativas através do trabalho colaborativo
dos docentes.
Metas:
- Aumentar a taxa de transição no 3º CEB (7º, 8º, 9º anos):
7º ano, de 0,5 a 2 %;
8º ano, de 1 a 4 %;
9º ano, de 1 a 4 %.
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- Aumentar a taxa de sucesso na disciplina de matemática A:
10º ano, de 0 a 1 %;
11º ano, de 1 a 4 %;
12º ano, de 1 a 4 %.
- Elaborar e aplicar:
Testes - 1 a 3/período;
Minitestes - 1 a 3/período;
Questão aula - 1 a 3/período;
Oficina/atividades experimentais/laboratoriais/apresentações orais/pesquisas 1 a 3/período.
(Exceto para os departamentos de expressões, educação especial, educação
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico).
- Permutar a correção de testes - 1 por ano letivo.

B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:
 Continuidade do trabalho desenvolvido na primeira fase, com enfoque nas
seguintes dimensões:
 Aplicação do instrumento de monitorização global para os resultados
académicos, instrumentos de avaliação e marcação de testes.
 Construção conjunta de instrumentos de avaliação (matrizes, testes,
grelhas de correção, mini-testes, fichas, questões de aula).
 Aplicação de diferentes instrumentos de avaliação em todas as disciplinas.
 Reformulação das tabelas de marcação de testes.
 Permuta da correção de testes nas diferentes disciplinas.
 Correção de testes permutada e subsequente identificação, entre
docentes, dos três aspetos mais positivos.
 Elaboração de uma síntese final dos aspetos mais positivos pela
interlocutora da ação.
2. Melhorias conseguidas:
 Utilização de uma aplicação informática de monitorização global para os
resultados académicos (por ciclo, ano, turma e disciplina) com informação
relevante e de fácil leitura disponível para todo o Agrupamento em tempo
útil.
 Alcance (9.º ano) e superação (7.º e 8.º anos) das metas estabelecidas para
as taxas de transição do 3.º ciclo do ensino básico.
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 Superação das metas estabelecidas para as taxas de sucesso da disciplina
de matemática A do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos).
 Cumprimento das metas estabelecidas para a elaboração e aplicação de
instrumentos de avaliação e permuta de correção de testes.
 Dinâmicas de trabalho colaborativo no processo de avaliação dos alunos.
 Aplicação de instrumentos de avaliação diversificados.
 Melhoria da calendarização dos testes por turma.
 Envolvimento dos docentes na correção partilhada de testes, com impacto
na fiabilidade, transparência e equidade da avaliação dos alunos.
3. Constrangimentos:
 Não foram identificados constrangimentos.
4. Aspetos a aprofundar:
 Dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito da presente ação no próximo
ano letivo, com enfoque em:
- Alargar a aplicação informática de monitorização dos resultados
académicos a todos os ciclos e níveis de ensino;
- Manter/aumentar as taxas de sucesso alcançadas nos 7.º e 8.º anos e
aumentar no 9. ano;
- Manter/aumentar as taxas de sucesso alcançadas na disciplina de
matemática A do ensino secundário nos 10.º, 11.º e 12.º anos;
- Contemplar indicadores de qualidade de sucesso na análise dos resultados
académicos dos alunos por ciclo, ano, turma e disciplina (p. ex., transição
sem negativas, percentagens de níveis 4 e 5 no ensino básico, percentagens
de classificações iguais ou superiores a 14 no ensino secundário, percursos
sem retenções por ciclo/nível de ensino), com a definição de referentes
(ponto de partida e meta).

Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

Articulação curricular vertical

APRECIAÇÃO DAS AÇÕES
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A. Identificação das ações de melhoria:
Ação n.º 3: Planear e articular
Objetivos
Estratégicos:
- Melhorar a gestão curricular vertical e a qualidade das aprendizagens.
- Melhorar os processos de articulação vertical.
Operacionais:
- Identificar os conteúdos curriculares passíveis de articulação sequencial.
- Construir um plano de articulação curricular vertical para o Agrupamento.
- Elaborar o planeamento de um conteúdo ou unidade programática, a curto prazo
(inter-anos ou inter-ciclos).
Metas:
- Elaboração de uma grelha, por disciplina, com identificação de conteúdos passíveis de
articulação.
- Reuniões mensais de professores que lecionam a mesma disciplina.
- Elaboração de um plano de articulação curricular vertical para o Agrupamento.

B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:
 Continuidade do trabalho desenvolvido na primeira fase, com enfoque nas
seguintes dimensões:
 Reuniões das comissões conjuntas inter-ciclos (pré-escolar/1.º ciclo;
1.º/2.º/3.º

ciclos)

para

articulação

curricular

entre

anos

de

escolaridade/ciclo.
 Conceção de um plano de articulação curricular do Agrupamento.
 Elaboração do planeamento de um conteúdo/unidade programática por
disciplina (inter-ano e inter-ciclos).
 Definição de perfis do aluno à entrada do 1.º ciclo (articulação da educação
pré-escolar com o 1.º ciclo) e do 2.º ciclo (articulação do 1.º ciclo com o 2.º
ciclo).

2. Melhorias conseguidas:
 Maior dinâmica e envolvimento dos docentes em práticas de articulação
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curricular.
 Construção de um plano de articulação curricular nas diferentes disciplinas
do ensino básico e secundário, considerando também as áreas de conteúdo
afins da educação pré-escolar.
 Melhor conhecimento dos currículos na perspetiva da sequencialidade dos
conteúdos.
3. Constrangimentos:
 Dificuldade na articulação dos horários dos docentes para a realização das
reuniões das comissões durante o período letivo.
4. Aspetos a aprofundar:
 Explorar, na ação educativa do Agrupamento, o plano de articulação
curricular,

numa

perspetiva

de

melhoria

da

sequencialidade

das

aprendizagens.

Área de intervenção da
escola objeto de
acompanhamento

Acompanhamento do Trabalho dos Docentes

APRECIAÇÃO DAS AÇÕES

A. Identificação das ações de melhoria:
Ação n.º 4: Observar para inovar

-

Objetivos
Estratégicos:
Melhorar a qualidade das práticas de ensino.
Contribuir para o desenvolvimento profissional do docente.
Operacionais:
Promover a partilha de boas práticas pedagógicas através de observação de aulas.
Promover as práticas de ensino observadas entre pares.
Identificar as boas práticas em contexto de sala de aula.

Metas:
- Envolver todos os departamentos à exceção do departamento de educação especial.
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- Envolver 20% a 40% dos docentes de cada departamento.
- Observar duas aulas por cada par constituído:
Meta intermédia (até 15 de abril): 52 aulas.
Meta final (final do ano letivo): 104 aulas.
- Realizar uma reflexão escrita, por par, após as aulas observadas:
Meta intermédia (até 15 de abril): 26 reflexões.
Meta final (final do ano letivo): 52 reflexões.
- Elaborar, pela interlocutora da ação, dois memorandos, um até 16 de abril e outro no
final do ano letivo.
Meta intermédia: 1 memorando.
Meta final do ano letivo: 2 memorandos.
- Elaborar um documento de sistematização das boas práticas:
Meta final: 1 documento de sistematização das boas práticas.
B. Apreciação:
1. Desenvolvimento:
 Continuidade do trabalho desenvolvido na primeira fase, com enfoque nas
seguintes dimensões:
 Planeamento conjunto das aulas a observar.
 Observação de aulas interpares.
 Reflexão conjunta entre os pares.
 Análise de conteúdo das reflexões efetuadas por cada par.
 Elaboração de um memorando com base na análise de conteúdo das
reflexões efetuadas.
 Identificação e registo de boas práticas pedagógicas.
2. Melhorias conseguidas:
 Cumprimento das metas estabelecidas no que respeita à participação dos
departamentos curriculares e do número de memorandos produzidos.
 Superação das metas estabelecidas quanto ao número de docentes
envolvidos, aulas observadas e reflexões realizadas.
 Promoção do desenvolvimento profissional de alguns docentes envolvidos
na ação, com partilha de práticas e experiências.
 Reforço do trabalho colaborativo entre os docentes, especialmente na fase
do planeamento/preparação das aulas a observar.
 Implementação de práticas reflexivas entre os docentes, focalizadas nos
processos de ensino e aprendizagem em contexto de sala de aula.
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 Identificação de boas práticas pedagógicas.

3. Constrangimentos:
 Sem comprometimento das metas estabelecidas, registou-se uma situação
que inviabilizou a observação de aulas pelo par (impossibilidade da
calendarização de uma aula).
4. Aspetos a aprofundar:
 Divulgação interna das boas práticas registadas.
 Dar continuidade ao trabalho realizado no âmbito da presente ação no
próximo ano letivo, após reflexão interna sobre o seu desenvolvimento.

APRECIAÇÃO GLOBAL

 As ações realizadas nesta fase deram continuidade ao trabalho da fase anterior e
tiveram um impacto muito positivo na ação educativa do Agrupamento.
 As metas estabelecidas foram atingidas ou superadas.
 A apropriação do planeamento estratégico, com a regular monitorização pelos
responsáveis, contribuiu para o sucesso efetivo das ações com impacto no(a):
- Melhoria expressiva dos resultados sociais e académicos dos tutorandos;
- Aumento do sucesso académico em todos os anos do 3.º ciclo do ensino básico
e na disciplina de matemática A do ensino secundário;
- Processo de monitorização dos resultados académicos dos alunos;
- Dinâmicas de trabalho colaborativo no processo de avaliação dos alunos;
- Desenvolvimento da articulação curricular entre ciclos e níveis de educação e
ensino;
- Aprofundamento do trabalho colaborativo entre docentes;
- Identificação de boas práticas pedagógicas resultantes da observação de aulas.
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 A interligação entre as quatro ações do Programa de Acompanhamento contribuiu
para conferir maior consistência e sistematicidade ao trabalho desenvolvido, com
impacto positivo nos resultados alcançados.
 A continuidade da implementação do Programa de Acompanhamento, no próximo
ano letivo, constitui-se como uma oportunidade de desenvolvimento para a
melhoria da prestação do serviço educativo e dos resultados escolares.

21-07-2016
Data:
A Equipa Inspetiva:

______________________

________________________

(Lurdes Campos)

(Pedro Gerardo)
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