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1_ PLANO DE MELHORIA – Fundamentos

O Plano de Melhoria que se apresenta resulta das conclusões do Relatório da Avaliação
Externa, por ação da equipa da IGEC, realizada entre 8 e 11 de abril de 2013 no Agrupamento
de Escolas da Bemposta.
Com este documento, apresenta-se, de modo seletivo, sintético e pragmático, o plano para as
áreas identificadas como oportunidades de melhoria, como são o maior envolvimento dos
alunos na vida escolar e o seu compromisso com o processo de ensino e de aprendizagem e,
também, a consolidação da autoavaliação e sua monitorização como dimensão do
desenvolvimento organizacional.
Entende-se desta forma que, através do conjunto de ações agora proposto e a implementar
no período 2013/2015, estejam asseguradas as condições necessárias para a construção de
uma escola melhor, onde a promoção da qualidade do serviço educativo e dos seus níveis de
eficiência sejam respeitados como princípios de valor permanente, em consonância com o
preconizado no diagnóstico estratégico do projeto educativo deste agrupamento.
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2_ PLANO DE MELHORIA – Áreas / Ações de Melhoria
Domínio

Área de
melhoria

Objetivos estratégicos

Ações de melhoria

Resultados

AM_1: Consolidar a
Associação de Estudantes
(AE) mobilizando os alunos
com maior capacidade de
intervenção, nomeadamente
os que frequentam os cursos
profissionais.

Envolvimento
e autonomia
dos alunos

Promover maior
envolvimento,
dinamismo e autonomia
dos alunos

Atividades

- Convocar os alunos dos C
Profissionais a fim de discutir
a importância da AE,
estabelecendo um
calendário de ações em duas
fases:
1ª- Assembleia com
delegados de todas as
turmas;
2ª- Constituição de lista(s)/
processo eleitoral;
- Apoio nos processos de
constituição/divulgação de
listas.
AM_2a: Realização (regular) - Assembleias de Turma,
de Assembleias de Turma
convocadas de acordo com
(AT);
normas específicas a incluir
AM_2b: Desenvolvimento do no RI;
projeto de intervenção e
- Elaboração de
cidadania ‘A Minha Escola’.
contratos/compromisso
assinados pelos alunos.
AM_3: Realização de
- Constituição da Assembleia
Assembleias de Alunos (AA), de Alunos de acordo com
constituídas pelos respetivos normas específicas a incluir
delegados e subdelegados
no RI;
de turma.
- Abordagem de questões /
propostas/ resoluções
emanadas das AT;
- Publicitação/divulgação de
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Coordenação
- Presidente
do Conselho
Geral
- Diretora
- Coord. DTs

- Presidente
do Conselho
Geral
- Diretora
- DTs

- Presidente
do Conselho
Geral
- Diretora
- DTs

Calendarização /
/ Intervenientes
Ao longo do 2.º P
(2013/2014)
/
C. Geral
+
Direção
+
Alunos

Mensais
(a partir de jan
2014)
/
DTs/Profs
titulares de turma
+ Alunos
2.º e 3.º P
(2013/2014)
/
DTs + Alunos

3

Avaliação
- Resultados
obtidos com a
ação;
- Atas de
assembleia.

- Resultados
obtidos com a
ação;
- Atas de
assembleia.

- Resultados
obtidos com a
ação;
- Atas de
assembleia.
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Domínio

Área de
melhoria

Objetivos estratégicos

Ações de melhoria

Resultados

AM_3 (cont.)

Liderança e Gestão

Domínio

Envolvimento
e autonomia
dos alunos

Promover maior
envolvimento,
dinamismo e autonomia
dos alunos

Área de
melhoria

Objetivos estratégicos

Autoavaliação

Consolidar a
autoavaliação /
processos de
monitorização, como
dimensão do
desenvolvimento da
organização escolar

Atividades
resoluções/propostas das
AA;

- Encaminhamento das
propostas/resoluções das
AA para os órgãos
competentes.
AM_4: Introduzir
mecanismos de inovação na
eleição de delegados e
subdelegados de turma.

- Abertura de fase de
candidatura para o(s)
cargo(s), de acordo com
normas específicas a incluir
no RI;
- Processo Eleitoral.

Ações de melhoria
AM_5: Monitorização de
resultados.

Coordenação
- Presidente
do Conselho
Geral
- Diretora
- DTs
- Presidente
do Conselho
Geral
- Diretora
- Coord. DTs
- DTs

Atividades

Coordenação

- Elaboração/divulgação de
fichas de monitorização;
- Aplicação dos instrumentos
de monitorização em todas
as áreas e serviços
pedagógicos;
- Tratamento de dados e
publicitação dos resultados
obtidos.

- Conselho
Pedagógico
- Equipa de
Autoavaliação
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Calendarização /
/ Intervenientes
2.º e 3.º P
(2013/2014)
/
DTs + Alunos

Set/Out 2014
/
DT + Alunos

Avaliação
- Resultados
obtidos com a
ação;
- Atas de
assembleia.
- Docs de
suporte ao
processo;
- Atas
eleitorais

Calendarização /
/ Intervenientes
Ao longo do ano
/
C. Pedagógico
+
Equip.
Autoavaliação
+
Outros
professores

4

Avaliação
- Resultados
obtidos com a
ação;
- Inquéritos de
satisfação à
comunidade;
- Relatórios de
autoavaliação.
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3_ PLANO DE MELHORIA – Nota Final

A par da avaliação que decorre da monitorização dos resultados
da aplicação dos instrumentos de autonomia, nomeadamente
do Projeto Educativo, Curricular e Plano Anual de Atividades,
vem este Plano de Melhoria, nesta nova fase, alargar o âmbito
de intervenção no domínio da autoavaliação, um contributo que
se deseja poder vir a consolidar os bons resultados já
conseguidos e o alcançar de outros ainda por conquistar.
Para

tanto,

da

operacionalização

do

conjunto

de

ações

estratégicas agora proposto, irão resultar, estamos certos,
níveis de satisfação e qualidade que a comunidade educativa do
Agrupamento de Escolas da Bemposta deseja e permitir-se-á
alcançar.

A Diretora
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